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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några mönster och samband i hur 

förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på 

ålderssammansättningen i gruppen. Studien är kvantitativ med webbenkät som metod för 

insamling av data från pedagoger. Undersökningen omfattar alla förskolor inom en kommun i 

Värmland, totalt 55 kommunala avdelningar och 144 pedagoger. Följande 

ålderssammansättningar ingår i studien: åldersindelade grupper, småbarnsavdelningar (1-3), 

avdelningar för äldre barn (3-5) och syskonavdelningar (1-5).  

Studien har sin utgångspunkt i interaktionistiska teorier, vilket innebär att förskolans 

verksamhet studeras utifrån olika samspelade aspekter, faktorer och nivåer. I studien ses 

förutsättningar för barns lärande i förhållande till förskolans kvalitet, vilken i sin tur tolkas 

som ett komplext fenomen som skapas i samspel mellan olika faktorer på struktur-, process- 

och resultatnivåer. Studien fokuserar på samband mellan ålderssammansättning som en faktor 

för förskolans strukturkvalitet och flera aspekter av processkvalitet, nämligen utformning av 

pedagogiska miljön, pedagogernas sätt att organisera och genomföra verksamheten och 

pedagogernas samspel med barnen.  

Undersökningen visade att det finns betydelsefulla skillnader mellan grupperna med olika 

ålderssammansättningar i utformning av den pedagogiska miljön och även i pedagogernas 

samspel med barnen. Däremot är denna påverkan inte entydig och kan även förklaras med 

andra orsaker och faktorer, så som gruppens storlek, barnens ålder och pedagogiskt arbetssätt. 

Gruppens ålderssammansättning i sig är således inte avgörande för verksamhetens kvalitet, 

utan behöver ses i relation till andra påverkande faktorer.  

Nyckelord: gruppens ålderssammansättning, förutsättningar för barns lärande, strukturella 

faktorer, processfaktorer, förskolans kvalitet.  

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this study is to investigate whether there are some patterns and connections 

between the teachers’ experiences of the conditions for children’s learning and age settings at 

preschool groups. The study is quantitative, and a web survey is used to collect the data from 

the teachers. The study includes all preschools in a municipality in Värmland, Sweden. 144 

preschool teachers from 55 municipal preschool groups participated in the study. Following 

age settings are represented in the study: same-age preschool groups, groups with children 

between 1-3 years old, groups with children between 3-5 years old and groups with children 

between 1-5 years old.  

The study is based on interactionistic theories, which means that the preschool is examined 

from various interacting aspects and dimensions. Conditions for children’s learning are seen 

in the study in relation to preschool quality, which is a complex phenomenon constituted in 

the interaction between dimensions of structure, process, and outcome. The study focuses on 

age setting as a structural aspect of preschool quality and following aspects of process quality: 

organizing of the pedagogical environment, teachers’ approach to organizing of daily 

activities and teachers’ interplay with children.   

The results of the study show that there are important differences between groups with 

different age settings regarding organizing of the pedagogical environment and interplay 

between teachers and children. However, these differences are rather ambiguous and can be 

explained by other aspects and factors such as group’size, children’s age, and pedagogical 

approach. Therefore, age setting as such is not the key to preschool quality but must be seen 

in relation to other aspects and dimensions.  

 

Key-words: age setting, conditions for children’s learning, structural quality, process quality, 

preschool quality 
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Bakgrund 

Det har aldrig har gått så många barn i förskolan som nu, samtidigt som det råder brist på 

utbildade förskollärare (Skolverket, 2014). Statistiken från Skolverket (2004) visar även att 

antalet barn i förskolegrupper har ökat successivt sedan början av 1990-talet. Tidigare hade 

Skolverket rekommendationer om lämplig storlek på barngrupperna: 15 barn i åldersblandad 

grupp och färre barn i så kallade småbarnsgrupper (1-3 år) (Skolverket, 2005). Däremot togs 

dessa rekommendationer bort i de senaste allmänna råden (Skolverket, 2013) med hänvisning 

till att de inte följdes eller hade någon inverkan på barngruppstorleken.  

Den reviderade läroplanen stärkte förskolans lärande uppdrag genom avsnittet om utveckling 

och lärande som fick ett antal nya mål inriktade mot särskilda kunskapsområden (Skolverket 

2010). Lärande hamnar i fokus även i avsnittet om uppföljning och utvärdering som tillskriver 

pedagogerna betydligt större ansvar gällande verksamhetens kvalitet än tidigare. Det är med 

andra ord fortfarande förskolans uppgift att organisera och bedriva verksamheten på ett sådant 

sätt som främjar varje barns lärande och utveckling, även om barngrupperna växer. 

Johansson (2011) hävdar att förändringarna som skett under senaste decennier i förskolan har 

medfört både positiva och negativa effekter för förskolans verksamhet. Till de negativa 

förändringarna hör omorganisationer, minskade resurser och brist på tid. Till de mer positiva 

effekter hör nya utmaningar, kunskaper och kompetenser, samt ökat inflytande och 

delaktighet. Pedagoger och förskolechefer uppmärksammar att den förändrade situationen 

inom förskolan skapar både hinder och möjligheter med arbetet mot läroplanens mål 

(Johansson, 2011). Bland hinder nämns ofta yttre faktorer så som tidsbrist, stora barngrupper 

och brist på personal. Johansson påpekar vidare att möjligheterna relateras till pedagogernas 

yrkesskicklighet och deras sätt att förhålla sig till de yttre faktorerna.  

Den främsta uppgiften för förskolan är att främja barns lärande i förhållande till läroplanens 

mål vilka är formulerade som mål att sträva emot. Av Skollagen (SFS 2010:800) framgår det 

att det är huvudmannens ansvar att systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla 

utbildningen i förhållande till de nationella målen och riktlinjerna. Däremot anger varken 

Skollagen (SFS 2010:800) eller den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010a) några riktlinjer 

i hur verksamheten ska organiseras och utvecklas för att uppdraget skulle kunna genomföras. 

Beträffande förskolan ingår det enligt Skollagen i huvudmannens ansvar att se till att 
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”barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt 

erbjuds en god miljö” (SFS 2010:800). Huvudmannen har således övergripande ansvar, men 

genomförande av uppdraget i praktiken ligger inom ramarna för varje enskilt enhet. För att 

kunna hantera de nya förutsättningarna så som växande barngrupper och det förändrade 

uppdraget väljer många förskolor att omorganisera sin verksamhet. Ett sätt att närma sig 

problemet är att inrätta stora barngrupper, även kallade flexibla barngrupper eller 

storarbetslag (Pramling Samuelsson, Wallerstedt & Pramling, 2014). Dessa grupper kan ha 

upp till 40 barn, ibland fler. Ett annat sätt är att tänka om ålderssammansättningen i gruppen. 

En trend är att organisera grupperna utifrån åldershomogen princip istället för de traditionella 

syskon- eller småbarnsavdelningarna (Sheridan, Williams, & Pramling Samuelsson, 2014). 

Gruppens ålderssammansättning kan med andra ord handla om ett medvetet val från 

förskolechefernas och pedagogernas sida som görs för att utveckla och förbättra verksamheten 

och dess kvalitet i förhållande till läroplanens mål.  

Sheridan m.fl. (2014) hävdar att organisatoriska faktorer så som barngruppens storlek och 

sammansättning är mycket viktiga för förskolans kvalitet. Dock finns det lite forskning kring 

just gruppsammansättningen som en kvalitetsfaktor för verksamheten i förskolan.  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några mönster och samband i hur 

förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på 

ålderssammansättning i gruppen.  

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Finns det samband mellan gruppens ålderssammansättning och utformning av den 

pedagogiska miljön och hur kan dessa beskrivas och tolkas?   

 Finns det samband mellan gruppens ålderssammansättning och pedagogernas sätt att 

organisera och genomföra sitt arbete och hur kan dessa samband beskrivas och tolkas? 

 Finns det samband mellan gruppens ålderssammansättning och pedagogernas 

upplevelse av samspel mellan barn och vuxna och hur kan dessa samband beskrivas 

och tolkas?  
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Forsknings- och litteraturöversiktöversikt 

Perspektiv på barns lärande 

Förskolan i Sverige har en unik status jämfört med många andra länder. Även om förskolan är 

frivillig hör den till skolsystemet genom att inneha status av en egen skolform med egen 

läroplan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009; Skolverket, 2010b; Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2009; Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson, 2014). Enligt 

läroplanen ska förskolan erbjuda en trygg omsorg för varje barn samt stimulera barns lärande 

och utveckling (Skolverket, 2010a). Omsorg, utveckling och lärande ska med andra ord bilda 

en harmonisk helhet i förskolan.  

Dock har det inte alltid varit så. Broström, Herring och Nellemann Nielsen (2014) beskriver 

att fram till 1970-talet präglades förskolan av ”ro, regelmässighet och renlighet” och 

verksamhetens fokus låg på hygien och passning. Fram på 1980-talet och 1990-talet växte en 

omsorgs- och utvecklingsinriktad dimension i förskolan och pedagogiken byggdes på 

utvecklingspsykologiska föreställningar om barns normalutveckling. Först med införandet av 

läroplanen för förskolan 1998 började synen på ett samband mellan omsorg och lärande växa 

fram.  

Samtidigt som lärande fick allt större plats i förskolan utvecklades och förändrades även 

synen på lärande. Pedagogisk verksamhet inom förskolan på 1980- och 90-talet var på många 

sätt inspirerad av utvecklingspsykologiska teorier. Utvecklingspsykologin har sitt ursprung i 

Piagets föreställningar om lärande (Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2002). Jean 

Piaget (1896-1980) menade att människans utveckling innefattar ett antal utvecklingsfaser. 

Varje individ genomgår samtliga steg  i samma ordning och tidigare utvecklingsfaser 

integreras i senare. Med andra ord, bestäms barns nuvarande förmågor av tidigare 

erfarenheter. Utifrån detta perspektiv är interaktion med jämnåriga kamrater att föredra, 

eftersom barn i samma ålder har mer utbyte från varandra på grund av deras likvärdiga 

kunskaper och färdigheter. Piaget betraktade lärande som en aktiv och konstruktiv process av 

begreppsbildning som stimuleras då det uppstår kognitiva konflikter i samarbete mellan 

barnen. Pedagogiken som bygger på dessa teorier har tydlig fokus på barns mognad och 

skapande av miljöer som möjliggör konstruerande av kunskap i form av förståelse och 

begreppsbildning (Williams, m.fl., 2002).  
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I sitt resonemang kring förskolans betydelse för de yngsta barnens utveckling och lärande 

utgår Broström, Herring och Nellemann Nielsen (2014) från utvecklingspsykologiskt 

perspektiv. Boström m.fl. (2014) fokuserar på småbarnslärande, dvs barns lärande i åldrarna 1 

till 3, och menar att barnens behov i den åldern skiljer sig i stor grad från äldre barns behov. 

För de yngsta barnen som börjar på förskolan är anknytning, bemötande och trygga relationer 

till de vuxna och sina kamrater av största betydelse. Lärandet, dvs den kognitiva aspekten av 

utvecklingen, är viktigt, men enligt Boström m.fl. (2014) kan lärandet inte ske om inte de 

yngsta barnens behov av trygga relationer tillgodoses. Utifrån detta argumenterar Boström m. 

fl. (2014) för att förskolans verksamhet - både grupperna, pedagogernas förhålningssätt och 

miljöerna - bör läggas upp på ett sätt som är anpassat för att tillgodose dessa behov och 

därigenom skapa förutsättningar för barns vidare lärande och utveckling. 

Förskolans nuvarande läroplan (Skolverket, 2010a) ser barngruppen som en viktig och aktiv 

del i barns lärande och utveckling och förtydligar att lärandet ska baseras både på samspelet 

mellan vuxna och barn, och på att barnen lär av varandra (Sheridan, m.fl., 2009). Läroplanen 

(Skolverket, 2010a) bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande som grundats i  

Vygotskijs teorier om lärande (Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2002). Vygotskij 

(1896-1934) betraktade social samverkan som den viktigaste drivkraften för lärande och 

påstod att barn lär tillsammans genom att kommunicera och imitera varandra (Smidt, 2010). 

Inom det sociokulturella perspektivet ses lärande som en process som sker i samspel både 

mellan individen och kollektivet och mellan olika individer. Barn utvecklar nya färdigheter, 

förmågor och kunskaper först med hjälp av den kunniga, vilken antingen är en vuxen eller ett 

annat barn, för att sedan behärska de nya egenskaperna på egen hand. Kollektivet ses som en 

viktig tillgång för lärande, och varje individ är en lärandesubjekt. I förskolans kontext innebär 

detta att barngruppen är en viktig förutsättning för barns lärande, särskilt om gruppen består 

av barn i olika åldrar, vilket medför en stor variation av erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter som barnen kan lära av varandra. Pedagogisk verksamhet som bygger på det 

sociokulturella perspektivet har som mål att skapa en rik och stimulerande miljö som främjar 

gemensamt lärande och barns delaktighet i den pedagogiska processen (Smidt, 2010; 

Williams, m.fl., 2002). 

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet ser Carlgren (2000) lärande och kunskap 

som oskiljbara från sociala sammanhang. Lärande betraktas som en sida av social praktik och 

förutsätter ett aktivt deltagande med syftet att utveckla fullt medlemskap i ett socialt 

sammanhang. Lärande involverar gemensamt intellektuellt arbete där alla deltagare med olika 
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erfarenheter, kunskaper och färdigheter lär av varandra och tillsammans med varandra. Sett 

utifrån detta perspektiv utgör leken en plattform där pedagogen och barnen kan mötas för 

gemensamt lärande. Genom att möta barnens olika idéer och föra dialog kan pedagogen skapa 

meningsfulla sammanhang som möjliggör barnens lärande.  

Även Sheridan m.fl. (2009) utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin studie om förskolan 

som miljö för barns lärande. Sheridan m.fl. (2009) ser lärande som ett komplext samspel 

mellan barn, vuxna och omgivningen. Lärandet är en process där människor och omgivning är 

ömsesidigt beroende. Olika aspekter inom förskolans verksamhet (den fysiska miljön, 

pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt, verksamhetens innehåll, samspel mellan barn 

och pedagoger mm) samspelar med varandra och främjar barns lärande. För pedagogerna 

innebär detta ett medvetenhet om dessa olika aspekter och ett ansvar att utifrån dem skapa 

förutsättningar för att barns lärande blir möjligt.  

Lärandet kan även betraktas utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Inom fenomenografin är 

lärande en fråga om att uppfatta, erfara och förstå något på ett annorlunda och nytt sätt än 

tidigare (Williams, 2001). Det fenomenografiska perspektivet utgår från ett ickedualistiskt sätt 

att se på människa och världen. Med ickedualistiska sättet menas att det bara finns en värld 

som människan ingår i och erfar. Hur människan erfar världen är alltid beroende på 

sammanhanget i vilket människan befinner sig i och hennes tidigare erfarenheter, d.v.s. hur 

hen tolkar och förstår sina erfarenheter och världen hon möter. Eftersom sammanhanget är 

viktigt, blir den erövrade kunskapen social till sin karaktär. Samtidigt som kunskapen är 

social,  är den individuell, eftersom den påverkas och konstrueras utifrån människans tidigare 

erfarenheter. Då kunskapen inom fenomenografin ses som både kollektiv och subjektiv, samt 

att människans subjektiva värld lyfts fram, är beskrivningar av variation och mångfald viktiga 

inom fenomenografin. För pedagogisk verksamhet som bygger på fenomenografiskt 

perspektiv är det centralt att försöka få syn på den variation av kunskaper, erfarenheter och 

behov som finns i gruppen. Mångfalden används för att skapa förutsättningar för barnen att 

uppmärksamma olika sätt att tänka och uppleva något och därmed bidra till barnens lärande 

(Williams, 2001).  

Williams (2001) studie om barns samlärande utgår från det fenomenografiska perspektivet. 

Williams (2001) hävdar att samspel och kommunikation är en viktig förutsättning för lärande. 

Barn lär av varandra, men detta sker inte automatiskt utan det behövs mycket hjälp och stöd 

från en vuxen för att samlärande ska komma till stånd. Därför har förskolan en viktig uppgift 
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att skapa förutsättningar för barn att samarbete och lära av varandra, bland annat genom att 

synliggöra barns olika erfarenheter och varierande sätt att tänka (Williams, 2001).  

Utvecklingspedagogiken, (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003), har också sin 

grund i ett fenomenografiskt perspektiv. Inom utvecklingspedagogiken är det  lekande lärande 

barnet centralt: lek och lärande förs samman och bildar en helhet. Genom att utgå från barns 

perspektiv och tillvarata barns erfarenheter arbetar pedagogen medvetet med att få barn att 

uttrycka sina idéer och frågor, vilka kan användas för att strukturera innehållet i förskolans 

verksamhet och göra lärandet meningsfullt för barnet (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007). 

Sammanfattningsvis är barns lärande ett komplext fenomen som inte låter sig fångas av ett 

perspektiv. För att skapa en så rik, nyanserad och varierad bild av barns lärande som möjligt 

behöver det analyseras och förstås utifrån olika synvinklar. Williams (2001) menar att trots 

sina skillnader är teorierna om barns lärande sammanlänkade och kompletterande, även om 

fokus i dem ligger på skilda aspekter.  

Inom det utvecklingspsykologiska perspektivet som har Piagets teorier som utgångspunkt ses 

mänsklig utveckling och lärande som primärt individualistiskt. Detta innebär att samspel med 

omgivningen och kollektivet är viktigt eftersom det initierar en förändring hos en individ, 

men fokuset ligger individens interna kunskapsbildningsprocesser. Inom det sociokulturella 

perspektivet däremot är allt som händer i samspelet mellan individen bidragande till 

förändring (Williams, 2001). Inom utvecklingspsykologiska perspektivet understryks vikten 

av att individen ska befinna sig på en lämplig utvecklingsnivå för att begrepp ska läras in. 

Som följd av detta antagande förespråkas det att barn har mest utbyte av varandra då de 

befinner sig på ungefär samma mognadsnivå. Till skillnad från detta är det avståndet mellan 

individens nuvarande kunskapsnivå och den mest avancerade nivån som individen kan nå i 

samspel med en mer kunnig partner som är centralt i det sociokulturella perspektivet. Det 

innebär att gruppen som består av individer av olika åldrar och med olika erfarenheter och 

kunskaper är en viktig förutsättning för individens lärande och utveckling (Williams, 2001).  

Både det utvecklingspsykologiska och det sociokulturella perspektivet fokuserar på hur 

lärande sker, fenomenologin däremot riktar fokus snarare på individens olika sätt att erfara, 

hantera och förstå vad det innebär att lära. Däremot ses lärande i alla ovannämnda 

perspektiven som en aktiv process, som sker genom samarbete och social interaktion och där 

individen erövrar nya kunskaper och färdigheter genom egna handlingar och erfarenheter. 
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Dessutom utesluter varken fenomenologin, det utvecklingspsykologiska eller det 

sociokulturella perspektivet att barn behöver samarbeta även med vuxna för att konstruktivt 

lärande ska ske (Williams, 2001).  

 

Förskolans kvalitet och förutsättningar för lärande 

Som det har nämnts tidigare vilar förskolans nuvarnade läroplan (Skolverket, 2010a) främst 

på sociokulturella teorier som innebär att barn lär genom att kommunicera och samspela med 

andra människor och sin omgivning (Sheridan, m.fl., 2009). Williams, m.fl. (2010) menar att 

förskolans läroplan är den enda som understryker vikten av samspelet barn emellan för det 

enskilda barnets lärande. Samspelet mellan barn är således nödvändigt för att utveckla 

förståelse för varandra, vilket gör att samlärandet blir centralt både i läroplanen och i 

utformning av pedagogisk verksamhet. Sheridan, m.fl. (2009) beskriver kunskapssyn i 

förskolans läroplan som interaktiv och relationell, vilket innebär att kunskaper och lärande 

kan ha olika karaktär och representeras i olika former. Detta tillsammans med läroplanens 

strävandemål anger en riktning för verksamheten, samtidigt som att det gör det svårt att 

utvärdera verksamheten och dess kvalitet. Däremot är förskolan numera skyldig att redovisa 

verksamhetens kvalitet, dvs den graden i vilken verksamheten motsvarar styrdokumentens 

mål och intentioner. Detta väcker frågan om hur pedagogisk kvalitet i förskolan kan beskrivas 

och bedömas.  

Sheridan (2009) presenterar två sätt att se på begreppet kvalitet: objektivt och relativt 

(subjektivt). Det objektiva perspektivet utgår ifrån att det finns en generell kunskap om vad 

som kan anses som verksamhetens kvalitet. Denna kunskap bygger såväl på teorier om barns 

lärande och utveckling som på praxis, dvs erfarenheterna om vad som kan definiera en bra 

miljö för barns lärande och utveckling. Inom det andra perspektivet, det relativa, ses kvalitet 

som en subjektiv upplevelse som är både kontextuellt och kulturellt betingad. Utifrån detta 

perspektiv betraktas kvalitet som en dynamisk process som påverkas av tid, situation och 

sammanhang, både kulturellt och socialt. Sheridan (2009) menar att för att kunna beskriva 

kvalitet i förskolan behöver forskningen vidga sina vyer och börja se bortom det dikotomiska 

sättet att betrakta kvalitet. Sheridan (2009) hävdar att det dock finns faktorer och villkor som 

är så pass viktiga för barns lärande och utveckling att de kan utföra en bra grund för att 

beskriva kvalitet.  
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Sheridan, m.fl. (2009) ser kvalitet som följande:  

<...>ett multidimensionellt fenomen, där interagerande dimensioner och 

kvalitetsaspekter konstituerar en lärandemiljö som på olika sätt bidrar till barns 

möjligheter att lära och utvecklas i förskolan. Det är ett värdeladdat och målinriktat 

fenomen som skapas i skärningspunkten mellan det individuella barnets intressen att 

lära och de kollektiva intentionerna i förskolans uppdrag. Pedagogisk kvalitet 

gestaltas i mötet mellan lärare och barn, och mellan barn, i den mångfald av 

pedagogiska processer som förekommer i förskolan. (Sheridan, m.fl., 2009, s. 41)  

Denna definition av förskolans kvalitet utgör grunden i denna studie. Definitionen utgår ifrån 

barns möjligheter till utveckling och lärande i förskolan och beskriver kvalitet utifrån fyra 

aspekter: samhällsdimensionen, lärardimensionen, barndimensionen och 

verksamhetsdimensionen. Enligt Sheridan, m.fl. (2009) omfattar samhällsdimensionen 

normer, värderingar, traditioner, kulturella aspekter samt aspekter som är specifika för ett 

visst samhälle. Verksamhetsdimensionen beskriver hur samhälleliga intentioner utformas och 

kommer till uttryck i pedagogiska processer inom förskolans verksamhet. Lärardimensionen 

betraktas i förhållande till pedagogernas förhållningssätt gentemot barnet och fokuserar på 

pedagogernas kompetens att knyta an verksamhetens innehåll till både styrdokumentens och 

barnets egna intentioner. Barndimensionen omfattar barnets läroprocesser och möjligheter till 

samlärande. I den här dimensionen står barnets vilja att lära i fokus (Sheridan, m.fl., 2009).  

Varje dimension kan analyseras utifrån nivåerna av struktur, process och resultat. 

Strukturkvalitet innefattar yttre faktorer som styrdokument, personalens kompetens, 

gruppsammansättning och storlek, lokaler, bemanning och ekonomiska resursen (Sheridan, 

m.fl., 2009). Även styrning och ledning hör till den strukturella nivån av kvalitet. 

Strukturkvalitet anger yttre förutsättningar och ramar för att bedriva verksamheten. Sheridan, 

m.fl. (2014) uppmärksammar dock att strukturella aspekter av kvalitet sällan kan påverkas av 

personalen, eftersom i Sverige är det oftast kommunen och huvudmannen som bestämmer 

över dessa faktorer, till exempel över antal barn och pedagoger. Processkvalitet beskrivs 

utifrån pedagogernas förhållningssätt, deras arbetssätt, pedagogisk miljö och användning av 

material, verksamhetens innehåll och uppläggning av arbetet samt samspel barn och vuxna 

emellan. Resultatkvalitet i sin tur beskriver vad barnen har lärt sig och vilka kompetenser de 

har utvecklat (Sheridan, m.fl., 2009). Sheridan (2007) påstår att förskolans kvalitet kan 

analyseras och utvärderas utifrån en enskild aspekt, men det är viktigt att ha helheten i 

åtanken. 
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Hur dessa nivåer förhåller sig till varandra och vilka av dem har störst betydelse för 

verksamhetens kvalitet som helhet är en annan fråga som aktivt har diskuterats inom 

forskningen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) har studerat barns lärande i 

förhållande till förskolans kvalitet. Totalt var det 38 förskolor som deltog i studien och 

verksamhetens kvalitet analyserades med hjälp av en bearbetad version av ECERS (Early 

Childhood Environment Rating Scale) (Pramling Samuelson & Sheridan, 2009). Metoden 

utvecklades ursprungligen i USA, men har även används i andra länder som ett effektivt 

verktyg för att bedöma förskolans kvalitet. Sheridan (2007) argumenterar för ECERS som 

metod för kvalitetsbedömning utifrån två aspekter. För det första värderar metoden kvalitet på 

många olika nivåer samtidigt och utgår från barnperspektivet. För det andra har ECERS fokus 

på att utvärdera förutsättningar för lärande snarare än enskilda barn eller pedagoger. ECERS 

bedömer verksamhetens kvalitet utifrån sju olika aspekter: vård- och omsorgsituationer, 

möblering och materialets placering, språk- och begreppsinlärning, aktiviteter för fin- och 

grovmotorik, skapande verksamhet, social utveckling och vuxnas behov. Varje aspekt bedöms 

utifrån en rad kriterier, vilket ger en helhetsbild av kvalitet (Sheridan, m.fl., 2009). I sin studie 

har Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) kommit fram till att förskolor med låg kvalitet 

karaktäriseras av brist på pedagogisk medvetenhet, brist på fysiska förutsättningar för lärande 

i form av miljö, materialutbud och placering och fokus på regler och rutiner. Det råder även 

bristande samspel mellan vuxna och barn på dessa förskolor och det finns få möjligheter för 

lärande i olika ämnen. Till skillnad från förskolor med låg kvalitet utmärks förskolor med hög 

kvalitet av utmanande miljöer som bjuder in till utforskande. Materialet är anpassat till 

barnens intressen och behov, både mentala och emotionella, och är placerat synligt och 

tillgängligt inom räckhåll för barnen. Barnen har stora möjligheter för att vara delaktiga i 

verksamheten genom att deras idéer, intressen och behov lyssnas på och tillvaratas av 

pedagoger vid utformning av verksamheten och planering av dess innehåll. Förskolor med 

hög kvalitet har även fokus på barns intresse och behov i utformning av verksamhetens 

innehåll. Dessa förskolor karaktäriseras även av ett välfungerande samspel mellan barn och 

vuxna, då det sker mycket interaktion i ”här och nu”. Sammanfattningsvis hävdar Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2009) att förskolans kvalitet påverkas av många faktorer, men den 

viktigaste faktorn är dock pedagogernas kompetens och förståelse för sitt uppdrag. Det 

sistnämnda förutsätter aktiva diskussioner om olika begrepp, läroplanens intentioner och hur 

dessa kan förverkligas i praktiken med utgångspunkt i barns lärande och utveckling.   
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Även Emmoth (2014) har kommit till liknande resultat. Inom ramen för sin 

licentiatavhandling intervjuade Emmoth (2014) pedagoger från sex olika förskolor med fokus 

på pedagogernas föreställningar om barns villkor för lärande. Tre av förskolor som deltog i 

studien hade mycket högt indextal grundat på andel barn i familjer med flykting/invandrar 

bakgrund, andel barn i familjer som ej har eftergymnasial utbildning och andel barn i familjer 

som får försörjningsstöd. Detta innebär att dessa tre förskolor fick mycket stöd i form av extra 

ekonomiska insatser. De resterande tre förskolorna hade mycket lågt indextal och fick inget 

extra ekonomiskt stöd alls. Emmoth (2014) kom fram till att oavsett ekonomiskt stöd var det 

den pedagogiska atmosfären, förhållningssättet och pedagogernas kompetens som spelade 

avgörande roll för barns förutsättningar för lärande och därmed för förskolans kvalitet.  

Rosenqvist (2014) har med hjälp av enkät riktat mot förskollärare studerat vilken betydelse 

strukturella faktorer som barngruppens storlek har för barns möjligheter att lära och utvecklas 

i förskolan. Studiens geografiska spridning var stor: enkäten genomfördes både bland 

förskolor från Sveriges största städer, mellanstora och små kommuner. Totalt ingick 46 

kommuner i studien och deltagande förskolor hade grupper som kan beskrivas som både stora 

och små. Rosenqvist (2014) menar att gruppstorleken kan upplevas som både stor och liten, 

beroende på andra strukturella faktorer, bland annat på barnens ålder. Pedagogerna i studien 

uppger att det framför allt är yngre barn som behöver mindre grupper. Resultatet som 

Rosenqvist (2014) kommer fram till stämmer väl överens med tidigare forskning inom fältet: 

strukturella faktorer är viktiga, men inte avgörande. Faktorer som har betydelse för förskolans 

kvalitet och barns lärande är pedagogens kompetens, atmosfären, relationen mellan barn och 

vuxna, pedagogikens utformning och bemötande, dvs hur barns intresse och kunskaper tas 

tillvara, samt den fysiska miljön och materiella tillgångar. 

Att pedagogisk kompetens är en av de avgörande faktorer för förskolans kvalitet är de flesta 

forskare överens om. Under senaste åren har dock diskussionerna kring de strukturella 

faktorernas negativa effekter på kvalitet ökat. Bland faktorerna med mest negativ påverkan 

nämns barngruppens ökad storlek och minskad personaltäthet. I sin artikel Group Size and 

organizational conditions for children´s learning in preschool: a teacher perspective 

diskuterar Sheridan m.fl. (2014) betydelse av strukturella faktorer för förskolans kvalitet. Med 

hänvisning till en kvalitativ studie som genomfördes bland 12 förskolor från olika delar av 

landet och med olika gruppstorlekar hävdar Sheridan m.fl. (2014) att pedagogernas förmåga 

att organisera vardagen och barnen spelar avgörande roll för förskolans kvalitet. Dock 

påpekas det att strukturella faktorer som till exempel gruppens storlek kan påverka 
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pedagogisk kvalitet på ett negativt sätt genom att orsaka mer stress och mindre tid för att se 

alla barn.  

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) fokuserar på de allra minsta barnens välbefinnande i 

förskolan och lägger mycket större vikt på strukturella kvalitetsfaktorer än de övriga 

forskarna. Kihlbom m.fl. (2009) hävdar att personalens kompetens är utan tvekan viktig, men 

att strukturella faktorer ofta inte går att påverka, de skapar stress, känsla av otillräcklighet och 

meningslöshet hos personalen och ökar risk för både olycksfall hos barnen och 

sjukskrivningar för personalen. Hur väl pedagogerna lyckas att skapa förutsättningar för barns 

lärande, dvs samspela med barnen för att ta tillvara på deras intresse och tillgodose deras 

behov, är beroende på vilka strukturella förhållanden som råder på förskolan. De strukturella 

faktorerna med andra ord utgör en förutsättning för processfaktorerna och sätter gräns för den 

kvalitet som kan uppnås.  

Inom den moderna forskningen betraktas förskolans kvalitet som ett komplext fenomen. 

Förskolans kvalitet skapas genom att olika aspekter samspelar och påverkar varandra. För 

beskrivning och bedömning av förskolans kvalitet innebär detta att även om analysen 

fokuserar på en eller några aspekter är det viktigt att betrakta dem i förhållande till helheten. 

Stuktur-, process- och resultatkvalitet är beroende av varandra. Den senaste forskningen har 

särskilt lyft upp de strukturella faktorernas betydelse för förskolans kvalitet. Somliga forskare 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009; Emmoth, 2014; Rosenqvist, 2014) påstår att 

strukturella faktorerna av kvalitet är viktiga med inte avgörande, andra studier (Sheridan m.fl., 

2014; Kihlbom m.fl., 2009) visar på dessa faktorers betydligt större betydelse för förskolans 

kvalitet, särskilt i förhållande till deras negativa effekter för process- och resultatkvalitet. 

Oavsett vilken betydelse som tillskrivs strukturella faktorer utgör de ramar för övriga aspekter 

av kvalitet, ett utrymme som pedagogerna måste hantera och förhålla sig till.  

Flera studier (Kihlbom, m.fl., 2009; Sheridan, m.fl., 2009; Sheridan, m.fl., 2014), visar att de 

strukturella faktorerna är något som pedagogerna inte kan påverka, eftersom barngruppens 

storlek, personaltäthet och lokaler ofta bestäms på huvudmannanivå. Att organisera gruppen 

utifrån en viss ålderssammansättning kan däremot handla om ett aktivt val som förskolechefer 

och pedagoger gör med avsikt att skapa bra förutsättningar för barns lärande och utveckling 

och därigenom arbeta med läroplanens mål och intentioner. Dock förefaller denna aspekt av 

strukturkvalitet inte ha varit föremål för intresse i den forskning som granskats i denna studie, 

vilket gör den intressant att studera. 
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Gruppens ålderssammansättning som en förutsättning för lärande  

När det gäller strukturella faktorer har forskningen i hög grad fokuserad på barngruppens 

storlek och dess betydelse för barns lärande och förskolans kvalitet (Kihlbom, m.fl., 2009; 

Rosenqvist, 2014; Sheridan, m.fl., 2014). Skolverket (2010) anger att barngruppens storlek 

och personaltäthet har betydelse för kvalitet men att det samtidigt finns en rad andra faktorer 

som också är betydelsefulla i sammanhanget, framför allt barngruppens sammansättning, 

personalens kompetens och lokalernas storlek och beskaffenhet. 

Sheridan  m. fl. (2014) beskriver att gruppsammansättningen i Sverige presenteras av tre 

huvudtyper: 1-3 grupp, eller småbarnsgrupp; 3-5 grupp, eller syskongrupp; och 1-5 grupp, 

även kallad för utvidgad syskongrupp. Sheridan  m. fl. (2014) noterar att det finns en tydlig 

tendens att organisera barngrupper utifrån en mer åldershomogent princip. I detta fall kan 

gruppen bestå av barn i samma ålder (födda samma år) eller av barn med litet åldersspann (till 

exempel ett- och tvååringar i samma grupp). Av den anledningen kommer grupperna 

organiserade utifrån en mer åldershomogen princip vidare kallas för åldersindelade grupper.  

Trots att gruppsammansättningen presenteras som en viktig faktor för barns lärande och 

utveckling finns det eftersatt forskning om vilken betydelse gruppens ålderssammansättning 

har för barns lärande. Det mesta av svensk forskning om ålderssammansättning i barngrupper 

kommer från 90-talet och fokuserar i stor grad på skolan (Hedlund, 1995; Lagrell, 1991, 

Sundell, 1995; Vinterek, 2003). I detta kapitel presenteras en översikt över både svensk och 

internationell forskning gällande barngruppens ålderssammansättning.  

 

Svensk forskning om åldersblandade grupper 

Sundell (2000) påstår att åldersblandade grupper är en organisation som är förhållandevis 

unik för svenska förskolor. Asplund Carlsson, Pramling Samuellson och Kärrby (2001) 

presenterar en historisk överblick över förskolan i vilken påpekas att ålderssammansättningen 

i barngrupper förändrats över tid. På 1940- och 50-talet dominerade så kallade familjegrupper 

med blandade åldrar som efterföljdes av en mer åldershomogen uppdelning på tre- till 

fyraåringar och fem- till sexåringar på 60-talet. Sundell (1995) beskriver att indelningarna i 

småbarnsgrupper (1-3 år) och syskongrupper (3-5 år) började efter Barnstugeutredningen gav 

ut sina rekommendationer år 1972. Barnstugeutredningen motiverade för småbarns- och 

syskongrupper utifrån en rad faktorer. Dels ansågs ovannämnda gruppsammansättningen att 
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ge ökad kontakt mellan barn i olika åldrar tack vore dynamiskt känslospel mellan barn samt 

ökad valfrihet av kamrater. Det påstods även att i småbarns- och syskongrupper minskar 

konflikter och individuella differenser betonas, att yngre barn får mer stimulans i den 

språkliga utveckling samt att äldre barn får möjlighet att hjälpa de yngre (Sundell, 1995). År 

1981 kom rekommendationer från familjestödsutredningen i vilka motiverades för så kallade 

utvidgade syskongrupper, dvs grupper med barn i åldrarna 1 till 5. I rekommendationerna 

hänvisades det till att i utvidgade syskongrupper ökar barnens trygghet eftersom 

gruppindelningen påminner om familjesituationen. Dessutom ansågs det att en så stor 

åldersspridning skulle bidra till att åldersblandat samspel mellan barnen skulle öka, vilket 

gynnade barns utveckling. Familjestödsutredningen påstod även att utvidgade syskongrupper 

innebär fördelar för personalen i form av ett mer varierande arbetssätt. Dessutom skulle 

föräldrarna känna sig mer trygga med att inte behöva skola in sina barn i olika barngrupper.  

Sundell (2000) hävdar att de fördelar med utvidgade syskongrupper som 

familjestödsutredningen förväntade sig har inte blivit bekräftade av svensk forskning. Sundell 

(1995) hänvisar bland annat till BÅS-projektet som genomfördes mellan 1987 och 1989 med 

syftet att utvärdera ålderssammansättningens betydelse för barn, personal och föräldrar. 

Studien var omfattande och bestod av tre steg, varje av vilka genomfördes med allt mer 

förfinade analyser. Analyserna visade dock inga signifikanta samband mellan barns sociala 

och känslomässiga utveckling och gruppens sammansättning. Även när det gäller leken 

upptäcktes inga tydliga skillnader mellan olika gruppsammasättningar, förutom att barnen i 

utvidgade syskongrupper oftare lekte stereotypa lekar jämfört med barnen i grupper med 

mindre åldersspridning.  

Sundell (1995) redovisar även för en annan studie, så kallade NYBO-projektet, som jämförde 

barns inlärning i grupper med olika ålderssammansättning. I undersökningen ingick 

kommunala, föräldrakooperativa och privata förskolor, sammanlagt 24 enheter och 299 barn. 

Barnens sociala förmågor undersöktes med olika metoder, bland annat personal- och 

föräldraskattningar, observationer av barnens fria lek och intervjuer med barnen. Studiens 

resultat visade att i grupper med ett stort åldersspann minskade den pedagogiskt vuxenstyrda 

verksamheten vilket i sin tur ledde till negativa konsekvenser för barns lärande och 

utveckling.  

Resultat från NYBO-projektet (Sundell, 1995) bekräftar slutsatser från en tidigare studie 

genomförd av Kärrby (Asplund Carlsson, m. fl., 2001). Undersökningen byggdes på 
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observationer av 559 slumpmässigt utvalda fem- och sexåriga barn i 72 daghem och 43 

deltidsgrupper i Göteborg och omgivande kommuner. Studiens syfte var att undersöka 

samband mellan strukturella faktorer och barns utveckling i förskolan. Kärrby (Asplund 

Carlsson, m. fl., 2001) upptäckte ett tydligt samband mellan ålderssammansättning och 

pedagogiskt mönster: ju större åldersspridning i gruppen desto ”lösare” pedagogisk struktur. I 

grupperna med mer åldersblandad sammansättning var aktiviteterna mindre målinriktade. 

Verksamheten bestod i större grad av fri lek och barnen växlade ofta mellan olika aktiviteter. I 

grupper med stor åldersspridning var social aktivitet mer aktiv, men pedagogisk styrning 

skedde i mycket mindre grad än i grupper med mindre åldersspann mellan barnen.  

Sundell (2000) hävdar att det är svårt att se vilka effekter ålderssammansättningen har på 

barns sociala utveckling, men att åldersblandade grupper kan till och med vara skadliga för 

barns språkliga och kognitiva utveckling. Bland andra nackdelar med åldersblandade grupper 

nämner Sundell (2000) större krav på läraren som måste anpassa undervisningen och utmana 

barnen på så många olika nivåer och färre möjligheter för avancerat samspel mellan barnen. 

Det sistnämnda förklarar Sundell (2000) med att barnen å ena sidan tenderar att välja 

jämnåriga kamrater oavsett ålderssammansättningen i gruppen, å andra sidan kan de undvika 

konflikter genom att leka med yngre kamrater och därigenom få bestämma. Dessutom innebär 

åldersblandade grupper att aktiviteter för äldre barn ofta störs av yngre barns behov, till 

exempel blöjbyte, vilket gör att verksamheten blir ryckig och med många avbrott. Att det är 

yngre barns behov som hamnar i fokus gör att de äldre barnen inte får tillräckligt med 

utmaningar. Sammanfattningsvis påstår Sundell (2000) att åldersblandade grupper kan vara 

positiva för yngre barn, men inte för de äldre, och även positiva effekterna för de yngre 

barnen avtar med tiden.  

I Rosenqvists (2014) studie framgår det att gruppens ålderssammansättning är viktig för 

barnens förutsättningar för lärande och kan ses både som hinder och en möjlighet. 

Pedagogerna i studien anser att det är av stor vikt att det finns jämnåriga och samkönade barn 

i gruppen. Enligt pedagogerna är detta en av flera viktiga faktorer för at barn skulle kunna 

samspela och ha utbyte av varandra. Förskollärarna i studien ser både fördelar och nackdelar 

med åldersblandade grupper. Bland fördelar nämns de äldre barnens betydelse för yngre 

barnens stimulans. Även de yngre barnen ses att kunna bidra till de äldre barnens lärande och 

sociala utveckling. Nackdelar hänvisas till att det är de äldsta barnen som påverkas mest av en 

ojämn åldersfördelning i gruppen, eftersom det är viktigt för de äldre barnen att kunna knyta 

an till jämnåriga kamrater. Dessutom beskriver pedagogerna att det blir svårt att anpassa 



15 
 

verksamheten till alla åldrar och att stort antal yngre barn i gruppen påverkar val av aktiviteter 

för äldre barnen. De äldre barnen behöver utmanas mer och vara tillsammans med andra barn 

som har likvärdig intresse för att aktiviteter för att deras kunskaper och färdigheter skulle 

kunna utvecklas. I likhet med Sundell (2000) visar Rosenqvists (2014) studie att 

åldersblandade grupper kan vara till fördel för de yngre barnen, medan de äldre barnen vinner 

mest av att vara med sina jämnåriga kamrater.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att forskningen kring åldersblandade grupper i förskolan 

inte visar några tydliga fördelar av denna gruppsammansättning för barns lärande och 

utveckling, snarare tvärtom. Sundell (2000) uppmärksammar att det råder brist på jämförande 

studier mellan åldersblandade och ålderindelade grupper. Detta innebär att åldersblandade 

gruppernas effekter för barns kognitiva och sociala utveckling är svåra att bedöma. I 

forskningsresultaten påpekas även att ett stort åldersspann ställer höga krav på pedagogiken 

vilket kan leda till att pedagogerna har svårare att utforma miljöerna och utmana alla barnen i 

gruppen. Särskilt påtalande blir detta för de äldre barnen i åldersblandade grupper då de inte 

får tillräckligt med utmaningar och kan därför begränsas i sin utveckling och lärande (Sundell, 

2000; Rosenqvist, 2014).  

 

Svensk forskning om åldersindelade grupper 

Trots att forskningen snarare har visat på negativa effekter av åldersblandade grupper finns 

det brist på studier om alternativa gruppsammansättningar i Sverige. Det finns dock några 

studier som visar att inom åldersindelade grupper har pedagoger bättre möjligheter att skapa 

förutsättningar för barns lärande och utveckling. 

Lagrell (1991) argumenterar för mer åldershomogena grupper med utgångspunkt i sin egen 

pedagogiska praktik. Precis som Sundell (1995) ansåg pedagogerna att verksamheten i 

åldersblandade grupper splittrades mellan olika teman och aktiviteter och att planeringen tog 

onödigt lång tid eftersom pedagogerna var tvungna att anpassa verksamheten till barn på olika 

nivåer. Pedagogerna uppmärksammade även att det var svårt att anpassa lokalerna till barn i 

olika åldrar och en stor del av materialet inte var tillgängligt eller utmanande för alla barn. 

Lagrell (1991) beskriver förändringar som skedde i verksamheten efter omorganisationen. För 

det första ökade verksamhetens kontinuitet och möjligheter att utveckla metodiken, eftersom 

pedagogerna kunde ha mer helhetssyn på barnen. För det andra ökade pedagogernas 
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arbetsglädje och motivation, eftersom de kunde planera, genomföra och utvärdera 

verksamheten på ett mer effektivt sätt. Pedagogerna hävdar även att de lättare kunde anpassa 

styrda aktiviteter till barns intresse: barnen kunde utmanas utifrån deras nivå vid till exempel 

läsning, skapande och rörelseaktiviteter. Materialet och inredningen kunde anpassas till barns 

ålder och behov. Även den fria leken utvecklades, eftersom den skedde på barnens villkor och 

på deras nivå. Sammanfattningsvis ansåg pedagogerna att omorganisationer till åldersindelade 

grupper skapade en röd tråd i pedagogiken.  

Som det har påpekats tidigare finns det en föreställning att jämnåriga är av störst betydelse för 

de äldre barnen (Rosenqvist, 2014). Kihlbom, m.fl. (2009) hävdar dock att det är de yngsta 

barnen i förskolan som vinner mest av mer åldersindelade grupper. Kihlbom, m.fl. (2009) 

uppmärksammar att förskolans läroplan talar om alla barn i åldrarna från ett till fem, dock är 

ett- och tvååringar på många sätt olika äldre barn. Med utgångspunkt i 

utvecklingspsykologiska och anknytningsorienterade teorier argumenterar Kihlbom, m.fl. 

(2009) för mer åldersindelade barngrupper med färre antal barn för de allra yngsta på 

förskolan. För de yngre barnen har kontinuitet och trygg närkontakt med en vuxen särskilt stor 

betydelse. Trygga relationer för yngre barnen fungerar även som en förutsättning för deras 

lärande. Kihlbom, m.fl. (2009) ställer sig frågande till hur verksamheten i en grupp med ett 

stort åldersspann kan anpassas till alla barns behov och påstår att inte alla modeller passar för 

små barn i förskolan. Dessutom hamnar de äldre barnen i kläm i grupperna med stor 

åldersspridning. Som ett exempel på detta beskriver Kihlbom, m.fl. (2009) en situation med 

läsvilan då en grupp av sex 3- och 4-åringar tvingades vänta i 30 minuter på en pedagog som 

skulle först lägga de yngre barnen. Långa passiva väntan medförde många onödiga konflikter 

innan det var de äldre barnens tur att få uppmärksamhet.  

Att inom åldersindelade grupper skapas bättre förutsättningar för barns lärande är ett 

perspektiv som inte delas av alla forskare. Williams, m.fl. (2000) påstår att åldersblandade 

och åldersindelade grupper speglar syn på kunskap, lärande och barns samverkan. 

Åldersindelade grupper kritiseras för att de grundar sig i utvecklingspsykologiskt perspektiv, 

som för samman barns ålder och förmågor. Till skillnad från åldersindelade grupper anses 

åldersblandade gruppen att vara ett mer naturligt sätt att organisera lärande som berikas av 

barns olika kompetenser och erfarenheter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009).  

Även Asplund Carlsson, m.fl. (2001) ställer sig frågande till åldersindelade grupper eftersom 

det är en form av nivågruppering som bygger på antaganden om en specifik utvecklingsgång 
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kopplad till barns ålder. I sin diskussion om ålderssammansättningen i barngruppen lyfter 

Asplund Carlsson, m. fl. (2001) frågan om förskolan blir mer skollik med införande av 

åldersindelade grupper.  

 

Internationell forskning om barngruppens ålderssammansättning 

Barngruppens ålderssammansättning har studerats även utomlands, framför allt i USA.  

Under de senaste åren har amerikanska förskolan fått ett lyft, vilket speglar sig även i 

forskning. Hirokazu Yoshikawa och Christina Wailand (2013) har skrivit en 

forskningssammanfattning i vilken vikten av förskolan för barns lärande och utveckling 

understryks. I forskningssammanfattningen påpekas även att förskolan har särskilt betydelse 

för barn från utsatta familjer och familjer med låg inkomst. Ett sätt att ge dessa barn möjlighet 

att ta del av förskolans fördelar för lärande och utveckling är ett så kallat Head Start program 

som vänder sig till barnen i åldrarna 3 till 5.  

Trots att förskolan i USA verkar ha fått ett högre status, skiljer den sig i många avseenden 

från den svenska modellen. Även om förskolan i USA är frivillig, precis som i Sverige, verkar 

läroplanen vara ett sällsynt fenomen där. Dessutom kan kvalitet i amerikanska förskolor 

bedömas i allmänhet som låg (Lozic, 2014).Resultatet från amerikanska forskningen kan 

därför inte lätt överföras till svensk praktik, men kan däremot bidra med värdefulla 

synpunkter.  

Moller, Forbes-Jones och Hightower (2002) beskriver att det inte finns någon enhetlig 

organisation av barngrupper i USA, utan det råder mycket stor variation. En del förskolor har 

åldershomogena grupper (till exempel bara 3- eller 4-åringar), andra arbetar med 

åldersblandade grupper i olika former. Song Youhne (2009) påpekar att åldersindelade 

grupper har under lång tid dominerat förskolan i USA, men den senaste trenden är att 

omorganisera till mer åldersblandade grupper. Head Start programmet, till exempel, 

argumenterar för just åldersblandade grupper eftersom de anses att öka yngre barns 

socialisation, påminna om familjesituationen och barns naturliga miljö, samt vara positiva för 

sociala utvecklingen genom samlärande. Enligt Head Start programmet utvecklas även barns 

kognitiva förmågor eftersom barn med olika intressen, kunskaper och färdigheter umgås och 

lär tillsammans (Bell, 2010). Moller, m.fl. (2002) förklarar den rådande variationen i 

gruppsammansättningen dels med att det förekommer delade meningar om vilken 
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ålderssammansättning som är bäst, dels med brist på forskning inom området, både teoretisk 

och empirisk.   

Inom internationell forskning, precis som i Sverige, presenteras det olika perspektiv på vilken 

gruppssammansättning som har mest positiva effekter för barns lärande och utveckling. Gray 

(2011) studerade barns lek i åldersblandade grupper med ett stort åldersspann (4-18 år) utifrån 

ett socio-antropologiskt perspektiv. Leken studerades under icke-institutionaliserade 

förhållande, dvs i situationer utan någon påverkan från pedagogernas sida. Observationerna 

visade att åldersblandade relationer uppstår som mest i leksituationer och inte är så vanliga 

under lärandetillfällen och allvarligare konversationer. Vid det sistnämnda vänder barnen sig 

oftast till jämnåriga. Gray (2011) påstår att åldersblandade grupper har positiv verkan på 

barnens lek och sociala egenskaper, men även på yngre barnens kognitiva utveckling, 

mestadels i områdena språk och matematik.  

Även Youhne (2009) har upptäckt åldersblandade gruppers positiva effekter för barns 

utveckling och lärande. Youhne (2009) har genomfört en studie med barn i åldrarna 3-5, 

föräldrar och pedagoger. Med hjälp av observationer, enkäter och intervjuer försökte hon ta 

reda på om barnen utvecklar sin lek mer i åldersblandade grupper jämfört med åldersindelade. 

Youhnes (2009) utgångspunkt var att åldersblandade grupper erbjuder fler möjligheter till 

olika typer av lek än åldersindelade, vilket skulle kunna ha positiv påverkan på barns lek och 

sociala utveckling. Youhne (2009) kom fram till att barnen i ålderblandade grupper 

engagerade sig mer i olika typer av lek än deras jämnåriga kamrater i åldersindelade grupper. 

Särskilt påtagligt blev detta vid utelek. Dessutom startade barnen i åldersblandade grupper lek 

oftare jämfört med barnen från åldersindelade grupper. Denna tendens var särskilt märkbar 

vid rollek inomhus men även utomhus. Däremot upptäckte Youhne (2009) i åldersindelade 

grupper inkluderades barnen i behov av stöd mer i leken jämfört med åldersblandade grupper.  

Bell (2010) har genomfört en omfattande studie med 4417 barn i åldrarna 3 till 5 med fokus 

på vilken betydelse ålderssammansättningen i gruppen har för barns förberedelse inför skolan. 

Barnens lärande och utveckling analyserades utifrån fyra områden: språk, matematik, sociala 

och emotionella förmågor samt strategier för lärande, med vilka menas förmågan att ta 

initiativ, nyfikenhet, uppmärksamhet och förmågan att hålla ut vid genomförande av 

uppgifter. Studiens resultat visade att inte alla barn i gruppen påverkas av 

ålderssammansättningen på samma sätt. Yngre barn till exempel utvecklar sina 
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lärandestrategier i större grad när de är placerade i åldersblandade grupper. I områdena för 

språk, matematik och social utveckling gick det inte att urskilja några signifikanta skillnader.  

Även Winsler, Caverly, Willson-Quayle, Carlton, Howell och Long (2002) påpekar att 

effekterna av åldersblandade grupper är svåra att bedöma, de är komplexa och förändras 

under tiden. Winsler, m.fl. (2002) har gjort en jämförelsestudie mellan åldersblandade och 

åldersindelade grupper i förskolan. I undersökningen deltog 47 barn från två grupper med 

olika ålderssammansättning och sammanlagt gjordes 7887 observationer under 18-månaders 

period. Barns lärande analyserades utifrån områdena målinriktad aktivitet, uppmärksamhet, 

social interaktion och avvikande beteende. Studiens resultat bekräftar komplexiteten av 

åldersblandade gruppers effekter. För det första, visade undersökningen att signifikanta för 

ålder skillnader jämnades ut i åldersblandade grupper. Barnen i åldersblandade gruppen 

träffades någonstans på mitten i sin utveckling, dvs äldre barnen drogs mer till yngre barnens 

nivå, och tvärtom. Winsler, m.fl. (2002) diskuterar att detta kan definitivt vara till fördel för 

yngre barn, men de äldre barnen blir lidande. För det andra verkar de positiva effekterna med 

åldersblandade grupper som till exempel att äldre barnen initierar lek med sina yngre kamrater 

avta med tiden. Winsler, m.fl. (2002) sammanfattar resultatet med att åldersblandade grupper 

kan vara positiva för de yngre barnen, med detta ofta sker på de äldre barnens bekostnad. 

Dessutom är det inte bara ålderssammansättningen som påverkar barns lärande och 

utveckling: hur läraren lägger upp sitt arbete spelar stor roll.  

Moller, m.fl. (2002) går ytterligare ett steg i argumentationen mot åldersblandade grupper och 

hävdar att denna gruppsammansättning är skadlig för alla barn i barngruppen. I studien som 

Moller, m.fl. (2002) genomförde deltog sammanlagt 806 barn från 70 kommunala 

barngrupper i en mellanstor stad i USA. Studien fokuserade på olika aspekter av barns 

utveckling och även på verksamhetens kvalitet som helhet. Observationerna av varje barn i 

barngruppen gjordes två gånger under året – under hösten och under våren, vilket gav en 

möjlighet att studera effekterna av gruppsammansättningen under en längre tid. Som metod 

användes ECERS och COR (Child Observation Record). Det senaste är en skala för 

bedömning av barns kognitiva, motoriska och sociala utveckling. Studiens resultat visar att 

stor åldersspridning i gruppen och även ojämn åldersfördelning har negativa effekter för barns 

lärande, både generellt och i förhållande till olika aspekter (kognitiv, motorisk och social 

utveckling). Särskilt påtagligt blir detta för äldre barn då de inte får tillräckligt med 

utmaningar. Äldre barnen i åldersblandade grupper utvecklas inte lika fort som deras 

jämnåriga kamrater i åldersindelade grupper. Som en möjlig förklaring till denna negativa 
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verkan ger Moller, m.fl. (2002) faktum att pedagoger lägger upp sitt arbete på olika sätt 

beroende på ålderssammansättning. Däremot förs det inga vidare diskussioner om detta.  

 

Sammanfattning av forskning om gruppens åldersammansättning 

Forskningen visar ett samband mellan gruppens ålderssammansättning och förutsättningar för 

barns lärande i förskolan. Dock presenterar både svensk och internationell forskning olika 

perspektiv att se på detta samband. Åldersammansättningen i barngruppen är en strukturell 

faktor som kan påverka barnens förutsättningar för lärande och utveckling både på ett positivt 

och negativt sätt.  

Forskningen visar inte på några entydiga resultat om de olika ålderssammansättningarnas 

fördelar och nackdelar. Både Sundell (2000) och Winsler, m. fl. (2002) ger flera möjliga 

förklaringar till detta. För det första finns det brist på jämförande undersökningar mellan 

åldersblandade och åldersindelade grupper både i svensk och internationell forskning. En 

annan orsak är att många studier genomfördes under en kort tid utan att ta hänsyn till att 

effekterna av en viss ålderssammansättning kan utvecklas eller avta med tiden. Vidare handlar 

det om vilka metoder som användes i studierna. Både Sundell (2000) och Winsler, m.fl. 

(2002) menar att det är viktigt att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder som 

kompletterar varandra för att få säkrare resultat.  

Sammanfattningsvis kan det påpekas att eventuella positiva effekter av åldersblandade 

grupper handlar mest om barnens sociala utveckling i leken. Dessutom tycks de flesta 

forskare vara överens om att åldersblandade grupper har fördelar för yngre barns utveckling 

och lärande men detta sker på bekostnad av de äldre barnen. Det som framgår tydligt i 

forskningen däremot är att effekterna av ålderssammansättningen är mycket komplexa och 

behöver studeras både under längre tid,  utifrån olika perspektiv och även i förhållande till 

andra faktorer.  

Gruppens ålderssammansättning har tidigare studerats mestadels i relation till barns lek och 

socialt samspel, men inte som en strukturell faktor för förskolans kvalitet. Denna studie 

undersöker ålderssammansättning i förhållande till processfaktorer för förskolans kvalitet och 

fokuserar på lärarperspektivet av problemet, dvs hur pedagogerna i grupperna med olika 

ålderssammansättningar upplever förutsättningarna för barns lärande. Utifrån detta kan 
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studien bidra med nya infallsviklar på frågan om ålderssammansättningens betydelse för barns 

lärande och förskolans kvalitet.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Förskolans verksamhet, dess kvalitet och betydelse för barns lärande är således en 

mångdimensionell fråga. Förskolan har många beståndsdelar som genom att samverka och 

påverka varandra skapar förutsättningar för barns lärande och därmed förskolans kvalitet.  

Förskolans verksamhet i förhållande till barns lärande kan studeras utifrån diverse perspektiv 

och med olika fokus. Tyngdpunkten kan till exempel ligga på i vilken grad förskolan främjar 

varje enskilt barns lärande och utveckling, på samspel mellan barnen eller mellan barnen och 

den fysiska miljön och lärande som sker i detta samspel. Fokus kan även ligga på samspel 

mellan barn och vuxna och i vilken grad vuxnas förhållningssätt bidrar till barnens lärande 

och utveckling. Det finns dock en viktig aspekt i vilka studier av barns lärande inom 

pedagogiken skiljer sig från till exempel psykologiska studier av barns lärande och 

utveckling. Denna aspekt handlar om att inom organiserad pedagogisk verksamhet förutsätter 

samspel, interaktion och lärande intentionell/avsiktlig påverkan i relation till mål (Björklid & 

Fischbein, 1996). Visserligen kommunicerar vi ständigt med vår omgivning, men denna 

kommunikation är inte alltid målinriktad. Vi påverkas även av omgivningen, men det är inte 

alltid som denna påverkan är intentionell. Pedagogiken däremot handlar om att studera och 

beskriva en målinriktad aktivitet och effekterna av denna. Detta innebär att pedagogiska 

studier även behöver ta hänsyn till målaspekten (Björklid & Fischbein, 1996).  

Trots att denna studie undersöker förutsättningar för lärande som skapas i samspel mellan 

individer och omgivningen, är inte samspel mellan barn och kollektivet centralt för studien. 

Inte heller har studien för avsikt att undersöka hur de olika agenterna erfar och förstår sitt 

lärande, även om studien utgår från lärarperspektivet, dvs hur pedagogerna uppfattar 

förutsättningar som skapas för barns lärande inom verksamheten. Däremot är det målinriktad 

verksamhet och sambandet mellan struktur- och processfaktorer för kvalitet som utgör 

studiens fokus. Detta gör det svårt att förklara studiens utgångspunkter med hjälp av 

sociokulturellt eller fenomenografiskt perspektiv. Av dessa anledningar valdes det 

interaktionistiska perspektivet som en teoretisk utgångspunkt för studien.  
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Björklid och Fischbein (1996) menar att det interaktionistiska synsättet innefattar flera teorier 

och kan tillämpas på många olika situationer. Det väsentliga är däremot att det 

interaktionistiska perspektivet innebär ett helhetsperpektiv på människan och hennes samspel 

med miljön. Som exempel på detta helhetsperspektiv beskriver Björklid och Fischbein (1996) 

Kyléns helhetsmodell som omfattar människan och hennes psykologiska och biologiska 

aspekter, miljön, både fysisk och social, samt samspel mellan människan och miljö. Med 

utgånsgpunkt i denna modell utvecklar Fischbein (Björklid & Fischbein, 1996) en pedagogisk 

samspelsmodell där tyngpunkten ligger på samspelet mellan individ och miljö i relation till 

målsättningen med verksamheten (se Figur 1). I pedagogiska situationer är det framför allt 

läraren/pedagogen som utövar styrning mot uppsatta mål. Pedagogen kan lämna mer eller 

mindre utrymme åt eleven/barnen att påverka uppläggning och genomförande av 

undervisningen. Björklid och Fischbein (1996) menar att ju större frihet eleverna/barnen ges, 

desto mer betydelse av samspelet ökar. Pedagogen är dock inte den enda som utövar styrning 

mot målen i en undervisningssituation. I sin tur påverkas pedagogen av både lokala, 

kommunala och nationella mål, riktlinjer och föreskrifter. Dessa styrningsfaktorer utformar en 

ram för undervisningen. Även elevernas/barnens bakgrund spelar roll för hur de upplever 

skolsituationen och undervisningen. I ett komplext samspel mellan dessa olika faktorer 

uppstår undervisningssituationer som i sin tur leder till utfall, vilket kan beskrivas antingen i 

förhållande till individer som deltar i processen eller i relation till målsättningen för skolan.  

Figur 1: Modell för samspelet mellan utbildningsmål och elevförutsättningar (Björklind & 

Fischbein, 1996, s.20). 

 



23 
 

Ett annat exempel på helhetsperpektivet inom det interaktionistiska synsättet är Urie 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Denna teori berskriver människans kontinuerlig och 

dubbelriktad interaktion med sin miljö och omfattar mikro-, meso-, exo-, makro- och 

chronosystem (Sheridan, m.fl., 2009). Figur 2 representerar ekologiska systemteori i 

förhållande till förskolan (Sheridan, m.fl., 2009; Rosenqist, 2014).  

Figur 2: Bronfenbrennes ekologiska systemteori i förhållande till förskolan. 

 

I centrum av interaktionen mellan de olika systemen står individen. Mikrosystemet omfattar 

barnets närmiljöer, med vilka menas familjen, kamrater, förskola och skola. Relationer mellan 

olika mikrosystem skapar mesosytemet. Exosystem formas av kommunernas utbud av 

familjestöd, förskola, föräldrarnas utbildning och professionella position. Övergripande 

ideologiska, ekonomiska, samhälleliga, politiska och historiska värderingar och förhållanden 

inom en kultur bildar makrosysemtet. Chronosystemet i sin tur visar hur dessa förhållande 

förändras över tid. Alla nivåerna i systemet är beroende av varandra och ingår i kontinuerlig 

och ömsesidig påverkan. 

Det kan således sägas att grundläggande för det interaktionistiska perspektivet är ett 

antagande att individ och miljö påverkar varandra i ett ömsesidigt, dynamiskt och 

kontinuerligt samspel. Detta samspel sker mellan olika faktorer och på olika nivåer, både 

individuella, miljömässiga, kulturella och sociala. Inom detta samspel sker individens lärande. 

Detta innebär att människan utvecklas genom att utforska, erfara och söka kunskap om sin 

miljö, både den sociala och den fysiska. Samtidigt påverkas människan av miljön som i sig är 
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ett komplext system av samspel mellan ideologier, människor, materiella resurser och 

pedagogiska processer. Genom miljöns påverkan anges förutsättningar och bestäms gränser 

för människans utveckling och lärande (Björklid, 2005; Sheridan, m.fl. 2009). 

I förhållande till förskolan blir samspelet mellan de olika nivåerna av systemet intressant, 

eftersom de tillsammans bildar en värld där barn lär och utvecklas och som förskolan är en 

viktig del i. Barnens tid i förskolan påverkas till exempel av föräldrarnas arbetssituation. 

Skollagens mål och läroplanens intentioner har betydelse för vad barnen har möjligheter att 

lära. Barnens förutsättningar för lärande i förskolan påverkas även av ekonomiska resurser 

och pedagogernas kompetens, samtidigt som att alla dessa faktorer är föränderliga över tid. 

 

Metod 

Fokus i denna studie ligger på att upptäcka och undersöka eventuella mönster och samband i 

hur förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på 

ålderssammansättning i gruppen. Detta och även att studien är riktad mot en större population 

ger undersökningen en kvantitativ karaktär.  

Kvantitativa metoder har sin utgångspunkt i positivistiska kunskapsteorier (Bjereld, m.fl., 

2009; Hartman, 2004). Positivismen som en vetenskaplig inriktning utgår från att sanningen 

är något objektivt baserat på empiriskt material och att kunskap är något absolut och mätbar. 

Vetenskaplig uppgift blir därför att förstå hur världen är (Bjereld, m.fl., 2009; Hartman, 

2004).  

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) uppmärksammar att kvantitativa metoder ofta har 

kritiserats just för att vara positivistiska och grunda sig i en syn på kunskap som något 

objektivt och mätbart. Av den anledning anser en del kritiker att kvantitativa metoder inte 

lämpar sig för samhällsvetenskapliga studier, som fokuserar på att förstå hur världen upplevs 

eller tolkas utifrån ett mer subjektivt och relativt perspektiv på kunskap. Djurfeldt, m.fl. 

(2003) ställer sig frågande till detta påstående och menar att kritiken är missriktad. Enligt 

Djurfeldt, m.fl. (2003) handlar vetenskap om att utveckla nya begrepp som i sin tur kan 

användas för att ge nya perspektiv på verkligheten. Med andra ord blir inte forskning 

vetenskaplig bara för att den använder sig av vetenskapliga metoder, utan måste grundas i 

teori. Enligt Djurfeldt, m.fl. (2003), har många kvantitativa metoder som syfte att undersöka 
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mönster och samband och bygger på orsaksteorier, vilket ger dem en självklar plats inom 

samhällsvetenskapliga undersökningar.  

Bjereld m.fl. (2013) menar även att det inte är helt korrekt att sätta kvantitativa och kvalitativa 

metoder mot varandra. Enligt Bjereld m.fl. (2009) behöver även kvalitativa metoder en viss 

del av kvantifiering, med vilket menas kategorisering och systematisering, för att analys av 

det insamlade data skulle vara möjlig. Även Trost (2012) påstår att resultat från en kvalitativ 

forskning kan bearbetas med hjälp av statistik, precis som en kvantitativ undersökning kan 

tolkas kvalitativt. Hartman (2004) menar att fokus i kvantitativa metoder ligger på att 

undersöka den numeriska relationen mellan två eller flera mätbara egenskaper, men dessa 

egenskaper i sig kan vara både kvalitativa och kvantitativa. Med andra ord, är det svårt att dra 

någon exakt gräns mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, eftersom de går i och 

kompletterar varandra. Däremot kan betoningen i den enskilda undersökningen ligga på en 

viss metod, vilket avgörs av studiens forskningsproblem, teori och syfte (Bjereld, m.fl., 2009; 

Djureld, m.fl. 2003; Trost, 2012).  

Denna studie utgår från ett interaktionistiskt perspektiv som har fokus på relationer, 

interaktion och samband mellan olika företeelser (Sheridan, m.fl., 2009). Utifrån detta 

perspektiv ses förskolan som en arena där många olika faktorer samspelar och påverkar 

varandra. För att förstå vilken roll förskolan spelar i barns lärande behöver problemet studeras 

utifrån olika dimensioner, kvalitetsaspekter och nivåer. I denna studie  är det förhållande och 

samband mellan struktur- och processkvalitet i förskolan som ligger i fokus. Med 

utgångspunkt i samhällsnivån, dvs de förväntningar och krav som ställs på förskolans 

verksamhet i läroplanen (Skolverket, 2010a), gjordes ett försök att identifiera olika aspekter i 

förskolans verksamhet som kan bidra till barns lärande, nämligen gruppens 

ålderssammansättning och barnantal på strukturnivå och utformning av pedagogiska miljöer, 

pedagogernas sätt att organisera och genomföra sitt arbete samt pedagogernas samspel med 

barnen på processnivån. Samspelet mellan dessa olika faktorer studeras utifrån ett 

lärarperspektiv då det är pedagogernas upplevelser av de olika aspekter av kvalitet som står i 

fokus. Detta innebär att de egenskaperna som mäts har kvalitativ karaktär, eftersom de bygger 

på pedagogernas attityder. Däremot ger dessa egenskaper ett kvantitativt data i förhållande till 

en större population, vilket möjliggör generaliseringar av samband och mönster (Bjereld, m.fl, 

2013; Hartman, 2004). 
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För att kunna upptäcka och undersöka eventuella mönster och samband bedömdes ett 

kvantitativt förhållningssätt med enkät som en datainsamlingsmetod vara lämpligt. Enkäten 

som metod valdes även av den anledningen att den riktar sig till större population vilket ger 

ett mer representativt urval och möjliggör generaliseringar (Bjereld, m.fl.). Andra fördelar 

med en enkät är att respondenten kan svara anonymt, dvs den enskilda individen som svarar 

på enkäten inte kan identifieras. Detta kan uppfattas som positivt av respondenterna och öka 

deras intresse för deltagandet i studien samt att ge dem en möjlighet att svara mer 

sanningsenligt (Trost, 2012). En annan fördel med enkätundersökning är att respondenterna 

själva kan välja tid och plats för att besvara frågorna vilket kan, enligt Bryman (2011), ge mer 

genomtänkta svar. Enkät minskar även effekten av att forskaren påverkar respondenterna. 

Samtidigt kan inte följdfrågor ställas för att skapa djupare förståelse för svaren, vilket kan 

uppfattas som en nackdel med metoden (Bryman, 2011). För att ge respondenter en möjlighet 

att utveckla sina svar kan öppna frågor i en enkät användas, men Trost (2012) avråder från 

detta eftersom med öppna frågor ökar risken att respondenten inte vill eller orkar delta. För att 

skapa en djupare förståelse för samband mellan olika faktorer inom förskolans verksamhet 

och dess betydelse för barns lärande skulle det vara möjligt att komplettera denna studie med 

kvalitativa metoder. Dock ger studiens tidsramar inga förutsättningar för detta, vilket 

diskuteras vidare i avsnittet om studiens avgränsningar.  

 

Studiens avgränsningar 

Inom det interaktionistiska perspektivet riktas fokus mot relationer, interaktion, samband och 

samvarians av olika dimensioner och aspekter av förskolans verksamhet (Sheridan, m.fl., 

2009). Fokus på relationer och samband medger kvantitativ data, av den andelningen bedöms 

enkäten att vara en lämplig metod för datainsamlingen.  

Förskolans kvalitet i förhållande till barns förutsättningar för lärande skapas i samspel mellan 

struktur-, process- och resultatfaktorer (Sheridan, m.fl., 2009). Denna studie fokuserar på 

sambandet mellan struktur- och processfaktorer för förskolans kvalitet med syftet att 

undersöka eventuella mönster/skillnader i pedagogernas uppfattningar av barns 

förutsättningar för lärande beroende på ålderssammansättning i gruppen. Resultatkvalitet 

undersöks dock inte i studien. Resultatkvalitet beskriver vilka färdigheter, kompetenser och 

kunskaper barn har utvecklat under sin tid på förskolan (Sheridan, m.fl., 2009). Detta 
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förutsätter att barns lärande och utveckling följs upp under längre tid, vilket denna studie inte 

ger utrymme för.  

Gruppens ålderssammansättning hör till de stukturella faktorerna för förskolans kvalitet, men 

har inte fått mycket uppmärksamhet i den senaste forskningen jämfört med andra strukturella 

faktorer som till exempel barngruppens storlek och personaltäthet. Som processfaktorer för 

förskolans kvalitet undersöker denna studie utformning av pedagogisk miljö, användning av 

material, verksamhetens utformning och innehåll, samt pedagogernas samspel med barnen. 

Dessa faktorer tillsammans med ålderssammansättningen i gruppen anses utföra barns 

förutsättningar för lärande.  

Samspel mellan barnen som också är en aspekt av processkvalitet (Sheridan, 2009) undersöks 

dock inte i denna studie. Samspel mellan barnen är ett ett mycket komplext fenomen som 

påverkas av flera olika faktorer. Barnens ålder hör till en av dem, men även vänskap, kön, 

social och kulturell bakgrund spelar en stor roll, dessutom är miljöns fysiska utformning och 

lärarnas attityder till samarbete viktiga (William, m.fl., 2000; Williams, 2001). Williams 

(2001) menar att för att studera samspelet mellan barn behöver alla dessa faktorer 

uppmärksammas och att bara organisera gruppen på ett visst sätt inte räcker för att ett 

konstruktivt samarbete ska uppstå. Williams (2001) uppmärksammar äver att barn behöver tid 

för att lära känna varandra och bygga upp relationer som skulle leda till samspel och 

samlärande. Detta innebär att samspel mellan barnen är svårt att fånga med hjälp av en 

enkätundersökning och behöver istället studeras utifrån ett bredare perspektiv, med andra 

metoder och under längre tid än det är möjligt inom ramarna för denna studie.   

 

Urval 

Studien är en totalundersökning inom en kommun i Värmland. Detta innebär att alla 

kommunala förskoleavdelningar (totalt 55) deltog i studien. Under senaste åren har flera av 

förskolorna inom den valda kommunen genomgått en omorganisation från åldersblandade till 

mer åldersindelade grupper, vilket har väckt många diskussioner bland både förskolechefer 

och pedagoger. Nackdelarna och fördelarna med de olika ålderssammansättningar diskuteras, 

dock finns det inget underlag för att kunna dra slutsatser. Av den anledningen är det intressant 

att genomföra en undersökning där alla pedagoger oavsett vilken ålderssammansättning de 

arbetar inom kan uttrycka sina uppfattningar om hur de lyckas att skapa förutsättningar för 
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barns lärande. Sett utifrån detta perspektiv ger en totalundersökning mer representativa svar i 

alla fall för den valda kommunen.  

Inom kommunens förskolor finns följande ålderssammansättningar representerade:  

 Åldershomogena (bara ett-, två-, tre-, fyra eller femåringar); 

 Grupper med litet åldersspann (ett- och tvååringar, tre- och fyraåringar och fem- och 

sexåringar); 

 Avdelningar med barnen i åldrarna 1-3, även kallade småbarnsavdelningar; 

 Avdelningar med barnen i åldrarna 3-5; 

 Avdelningar med barnen i åldrarna 1-5, även kallade syskongrupper.  

Fördelningen mellan olika ålderssammansättningar inom kommunen ser ut som följande:  

 14 avdelningar som arbetar uitfrån ett mer åldersindelat perspektiv (antingen ett-, två-, 

tre-, fyra, femårsgrupper eller 1-2, 3-4, 5-6); 

 14 småbarnsavdelningar (1-3); 

 11 avdelningar för äldre barn (3-5); 

 16 syskonavdelningar (1-5) 

Anledningen till varför både åldershomogena grupper och grupper med ett litet åldersspann 

hamnar under samma kategori i denna undersökning är att de utgår från ett liknande 

perspektiv på att mindre åldersspann är mer positivt för att skapa förutsättningar för barns 

lärande. Dessutom även i en ren åldershomogen grupp kan barnen vara i olika åldrar beroende 

på när under året de är födda.  

 

Enkätkonstruktion 

Studiens syfte är att undersöka om det finns några mönster och samband i hur 

förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på 

ålderssammansättning i gruppen. Studien fokuserar på problemet utifrån ett lärarperspektiv, 

d.v.s. hur pedagogerna inom förskolan ser på verksamheten och sina möjligheter att skapa 

förutsättningar för barns lärande i relation till gruppens ålderssammansättning. Detta innebär 

även att den aspekt som undersökts i denna studie inte handlar om den faktiska inverkan av 

gruppens ålderssammansättning på barns förutsättningar för lärande, utan på hur pedagogerna 

uppfattar denna inverkan.  



29 
 

För att upptäcka mönster och undersöka samband mellan olika kvalitetsfaktorer konstruerades 

en enkät (se Bilaga 1). I enkäten används begreppet pedagoger, eftersom studien riktar sig 

mot alla vuxna verksamma i förskolan inom en vald kommun, dvs både förskollärare och 

barnskötare. Enkätens första del (frågorna 1-3) har som syfte att beskriva undersökningens 

demografi, dvs respondenternas ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessa frågor är 

även viktiga för att få en bättre förståelse för pedagogernas uppfattning av de olika 

kvalitetsfaktorerna. Beroende på vilken utbildning respondenterna har och hur länge de har 

arbetat inom förskolan kan de ha olika erfarenheter och inställningar till vilka faktorer för 

förskolans kvalitet som är av högst betydelse. Dessa frågor är intressanta att ha med vid 

genomförande av analyser och vidare i diskussion av resultat. Frågorna 1-3 är slutna frågor 

med fasta svarsalternativ.  

Gruppens ålderssammansättning hör till de strukturella faktorerna för förskolans kvalitet. För 

att få en mer avancerad bild av förskolans verksamhet ingår även strukturella faktorer som 

gruppens storlek och personaltäthet i enkäten. Gruppens storlek och personaltäthet hör till de 

strukturella faktorer som ofta lyfts upp som betydelsefulla i förhållande till förskolans 

kvalitet. Gruppens ålderssammansättning har däremot inte diskuterats på samma sätt i 

forskningen, trots att en del studier (Sheridan, m.fl., 2014; Rosenqvist, 2014) visar på att 

denna faktor kan påverka pedagogernas uppfattning av gruppens storlek och därmed deras 

möjligheter att skapa förutsättningar för barns lärande. Av den anledningen kan det vara 

intressant att inte bara undersöka pedagogernas uppfattning om ålderssammansättningens 

betydelse för barns lärande för sig utan även ställa den i relation till andra strukturella 

faktorer. Fråga 7 (gruppens ålderssammansättning) är en sluten fråga med givna 

svarsalternativ som täcker alla ålderssammansättningar representerade inom kommunens 

förskoleavdelningar. Fråga 5 (antal barn) och 6 (hur många personal arbetar på din 

avdelning?) ger möjlighet till ett öppet svar eftersom variationerna i personaltäthet och 

gruppens storlek på olika avdelningar kan bli stora. För att möjliggöra analysen av resultaten 

görs senare grupperingar utifrån respondenternas svar.  

Förutsättningar för barns lärande utgörs av en hel rad diverse processfaktorer. Denna studie 

fokuserar på följande processfaktorer: den fysiska miljöns utformning och användning av 

pedagogiskt material (fråga 7), pedagogernas förhållnings- och arbetssätt vilka ger sitt uttryck 

i verksamhetens utformning, både i dess övergripande principer och i daglig verksamhet 

(frågorna 8 och 9), samt pedagogernas samspel med barnen (fråga 10). Frågorna är 

konstruerade på ett sådant sätt att varje pedagog kan svara på dem utifrån sin egen verksamhet 
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oavsett vilken ålderssammansättning som råder i gruppen. Frågorna 7-10 är slutna frågor med 

givna svarsalternativ som undersöker pedagogerna uppfattningar om olika förutsättningar för 

barns lärande. Svarsalternativen är ”Instämmer helt”, ”instämmer ganska mycket”, 

”Instämmer till viss del” och ”Instämmer inte alls”. Alternativet ”vet ej” valdes bort eftersom 

studien antar att pedagoger som arbetar inom sina verksamheter kan ta aktiv ställning till de 

olika förutsättningarna.  

Enkäten avslutas med en öppen fråga som ger respondenterna en möjlighet att ge synpunkter 

på enkäten och dess frågor, samt att eventuellt utveckla sina svar. Trost (2012) menar att en 

sådan fråga kan vara bra att ha med eftersom forskaren kan få värdefulla synpunkter på sin 

undersökning genom att några av respondenter väljer att utveckla sina svar. Dock kan det inte 

förväntas en hög svarsfrekvens på en öppen fråga (Trost, 2012). Av den anledning kommer 

inte denna fråga att behandlas i kapitlet om resultat utan respondenternas eventuella 

synpunkter och funderingar kommer att tas upp i diskussionsdelen.  

 

Genomförande 

Innan enkätstudien påbörjades kontaktades kommunens förvaltningschef, utvecklingspedagog 

och samtliga förskolechefer med syftet att undersöka om det fanns intresse för att delta i 

studien. Intresset för studien var stort och förskolecheferna fick mer information om 

undersökningen och dess syftet både muntligt under ett chefsmöte och även genom ett 

missivbrev (se Bilaga 2).  

För att nå så många respondenter som möjligt valdes en webbenkät. Fördelar med webbenkät 

är att detta är ett konstnadseffektivt sätt att genomföra en datainsamling, dessutom behöver 

svaren inte registreras separat (Trost, 2012). Alla anställda inom den valda kommunen 

tilldelas en webbadress, vilket fungerade som en förutsättning för att genomföra enkäten 

genom webben. Enkäten konstruerades med hjälp av programvaran Webropol som kommunen 

har licens för. Därefter skickades länken till enkäten tillsammans med ett missivbrev (se 

Bilaga 2) i ett mejl till alla förskolepedagoger inom kommunen genom deras förskolechefer. 

Pedagogerna informerades även muntligt om studien av sina förskolechefer.  

 



31 
 

Bearbetning och analys 

Det insamlade data registrerades i Webropol och därefter kodades och överfördes till det 

statistiska programmet SPSS.  

För att analyserna bakgrundsfrågor som beskriver populationens demografi och strukturella 

faktorer användes deskriptiv statistik. I första delen av enkäten är det bara fråga 5 (antal barn) 

och 6 (antal personal) som gav möjlighet till öppna svar. Detta ledde till att under bearbetning 

av materialet skapades grupperingar utifrån respondenternas svar för att möjliggöra vidare 

analyser. Dessa grupperingar redovisas vidare i resultatkapitlet.  

I resterande frågorna (7-10) fick respondenterna ta ställning till olika påståenden som 

beskriver förskolans processkvalitet. Eftersom dessa frågor har för avsikt att mäta 

respondenterna attityder är det svårt att säga att stegen mellan svarsalternativen är lika stora. 

Detta innebär att de ställningstaganden respondenterna har gjort betraktas som en ordinalskala 

och inte som en intervallskala. Svarsalternativen i frågorna 7-10 kodades  på följande sätt: 

instämmer helt=4, instämmer ganska mycket=3, instämmer till viss del=2, instämmer inte 

alls=1.  

Frågorna 8 och 9 täckte studiens andra frågeställning om eventuella samband mellan gruppens 

ålderssammansättning och pedagogernas sätt att organisera och genomföra sitt arbete. 

Eftersom frågan var omfattande genomfördes faktoranalys för att ta reda på om det eventuellt 

finns bakomliggande faktorer som påverkar flera av de beroende variablerna. Utifrån 

faktoranalysens resultat skapades 4 index, vilka testade med Cronbach’s Alpha för att 

undersöka varje index validitet. På detta sätt även minskades antal variabler i frågan.  

Därefter analyserades respondenternas svar i förhållande till gruppens ålderssammansättning. 

För att upptäcka om det finns skillnader mellan barns förutsättningar för lärande i de olika 

ålderssammansättningarna och undersöka om dessa skillnader är statistiskt signifikanta 

genomfördes en rad ANOVA-tester. För att få en mer nyanserad bild av samband mellan 

struktur- och processfaktorerna för förskolans kvalitet genomfördes även ANOVA med antal 

barn som oberoende variabeln. 

 

Bortfall 

Alla 55 kommunala förskoleavdelningar deltog i studien. Totalt skickades enkäten ut till 144 

pedagoger och det var 85 personer som valde att besvara den, vilket ger svarsfrekvens på 
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59%. Enligt Trost (2012) ligger den acceptabla svarsfrekvensen för webbundersökningar 

mellan 50-75%. Detta innebär att enkätens svarsfrekvens är acceptabel, även om det externa 

bortfallet ligger på 41%. 

Orsakerna till bortfallet kan diskuteras. Trots att en webbenkät ger en möjlighet att nå många 

respondenter samtidigt, är det enklare att missa ett nytt inkommande e-brev än ett pappersbrev 

(Trost, 2012). Bortfallet kan även bero på att under samma tid som undersökningen 

genomfördes fick alla anställda inom kommunala förskolor ytterligare en enkät att svara på. 

Denna enkät handlade om psykosocial hälsa och det kan vara möjligt att respondenterna 

prioriterade den eller blandade ihop två olika undersökningar. Det är även omöjligt att veta 

hur många av respondenterna var sjuka eller lediga under studiens genomförande, vilket 

skulle kunna ha lett till att de missade informationen från förskolecheferna och därmed 

enkäten. Bortfallet kan även bero på tekniska svårigheter, till exempel hinder vid inloggning 

till kommunens satabas eller fel e-postadress. Det finns även en möjlighet att en del 

respondenter inte kände sig motiverade att delta i studien.    

Beträffande det interna bortfallet är det högsta interna bortfaller 3,5% och detta är på frågorna 

Det råder en balans mellan omsorg, trygghet och lärande, Jag skapar längre 

sammanhållande lärandesituationer för barnen och Jag känner mig stressad som pedagog. 

Vad detta bortfallet beror på är svårt att säga. Det är möjligt att respondenterna missade dessa 

frågor eller valde att inte besvara dem. Djurfeldt, m.fl. (2003) menar att bortfallet blir 

systematiskt då individer med speciella egenskaper är underrepresenterade. I studiens fall gick 

det inte att upptäcka några mönster i egenskaperna hos de bortfallande respondenterna, dvs 

representanterna som inte svarade på vissa frågor hör till skilda ålderskategorier, har 

varierande arbetslivserfarenhet och arbetar inom olika ålderssammansättningar med olika 

antal barn. Av den anledningen ses inte det interna bortfallet i studien som systematiskt.  

I övrigt ligger det interna bortfallet mellan 1,2-2,4%. Detta redovisas för varje fråga i 

statistikprogrammet och påtalas i resultatkapitlet i de fall då bortfallet är stort. Eftersom 

bortfallet inte är stort anses det inte påverka studiens validitet och reliabilitet, och även 

frågorna med högst bortfall innefattades i beräkningar av medelvärden och index. 
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Studiens validitet och reliabilitet 

Forskningens validitet och reliabilitet är viktiga normer inom vetenskaplig verksamhet. 

Reliabilitet handlar om hur studien mäter det som ska mätas och innebär att mätinstrument 

prövas på olika sätt för att ge bevis på att undersökningen ska vara möjlig att genomföra igen 

och även då få ett liknande resultat (Hartman, 2004). Djurfeldt, m.fl. (2003) menar att 

bristande reliabilitet kan påverkas av vissa slumpmässiga omständigheter kring en 

undersökning, till exemepel respondenternas motivation och humör. Reliabiltet kan även 

försvagas genom att mätinstrumentet är dåligt konstruerad, dvs innehåller otydliga frågor som 

kan missuppfattas eller ge tvetydiga svar (Djurfeldt, m.fl., 2013; Trost, 2012).  

Att frågor missuppfattas kan även påverka studiens validitet på ett negativt sätt. Bjereld m.fl. 

(2013) menar att validitet rör sambandet mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella definitionen, samt även sambandet mellan den teoretiska definitionen och 

empirin. Med andra ord handlar validiteten om i vilken utsträckning studien undersöker det 

som avses att undersökas. Studiens omedelbara validiteten kan direkt uppfattas som hög eller 

låg. Den innehållsliga validiteten handlar om ”att den operationella definitionen täcker in de 

flesta eller rent av samtliga aspekter av den teoretiska definitionen” (Bjereld, m.fl., 2013, 

s.112).  

Slumpmässiga omständigheter kring en undersökning är svåra att påverka och det finns ingen 

garanti att alla respondenter väljer att svara på frågorna med samman grad av motivation och 

noggranhet. Det som däremot kan påverkas är mätinstrumentets konstruktion. För att öka 

studiens validitet formulerades enkätens frågor på ett tydligt och koncist sätt utan negationer 

och ord som kan missuppfattas. Enkäten vänder sig till all personal verksam i barngruppen, av 

den anledningen används begreppet pedagog både i frågeformuleringar och vid redovisning 

av resultatet. En viktig aspekt är även att alla pedagoger oavsett vilken ålderssammansättning 

de arbetar inom kan besvara enkäten. Det innebär att frågorna är formulerade utifrån 

gemensamma kriterier för förskolans kvalitet oavsett ålderssammansättningen. Pedagogernas 

svar kopplas till gruppens ålderssammansättning först vid genomförande av statistiska 

analyser. Utifrån detta anses studiens reliabilitet vara hög. 

Enkätens huvuddel har som syfte att undersöka pedagogernas uppfattningar om olika 

processfaktorerna för förskolans kvalitet, nämligen utformning av pedagogiska miljön (Fråga 

7), pedagogernas sätt att organisera och genomföra sitt arbete (Fråga 8-9) och pedagogernas 

samspel med barnen (Fråga 10). Aspekterna utformningen av pedagogiska miljön och 
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pedagogernas samspel med barnen innehåller 11 respektive 12 ställningstaganden, 

pedagogernas sätt att organisera och genomföra sitt arbete beskrivs av total 22 påståenden 

som pedagogerna fick ta ställning till. Detta gjordes för att täcka aspektens olika delar och 

skapa en så nyanserad bild som möjligt, vilket ökar studiens validitet. 

Analysen visade att det finns 6 faktorer som påverkar de övriga variablerna. Faktorerna 

tolkades innefatta variabler för balanserad och varierad verksamhet, storgruppsdominans som 

organisationsprincip för pedagogiska verksamheten, smågruppsdominans som 

organisationsprincip för den pedagogiska verksamheten och rutinstyrd verksamhet. Två av 

faktorerna visade överlappande tendenser med de övriga faktorerna, av den anledning avstods 

det av vidare tolkning av dessa faktorer.   

Utifrån faktorerna skapades 4 index: balanserad verksamhet, rutinstyrd verksamhet, 

storgrupsdominans och smågruppsdominans. Varje index testades med Cronbach´s Alpha. 

Korrelationskoefficienten för varje index var hög, vilket ökar studiens reliabilitet. De 

fullständiga resultaten av faktor- och korrelationsanalyser redovisas i resultatkapitlet.  

Genomförda faktoranalyser och korrelationsanalyser stärker studiens validitet och reliabilitet. 

Studiens svarsfrekvens ligger på acceptabel nivå trots det externa bortfallet på 41%. 

Spridningen mellan de olika ålderssammansättningarna är hög, vilket skapar en bra grund för 

att kunna genomföra avanverade statistiska analyser. Även detta bidrar till ökad validitet och 

reliabilitet i studien.  

 

Etiska överväganden 

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002; 

Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådet ställer fyra krav på forskning, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiatetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Med informationskravet menas att forskaren ska informera de som 

berörs av undersökningen om den aktuella studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma huruvida de vill delta i 

undersökningen eller inte. Konfidentialitetskravet uppger att uppgifter om alla deltagare i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet. Det innebär även att personuppgifterna 

skall förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Med nyttjandekravet 

menas att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningsändamål. 
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De potentiella respondenterna informerades om studiens syfte både muntligt av sina 

förskolechefer och skriftligt genom ett missivbrev (se Bilaga 2), med vilket uppföljdes 

informationskravet. I missivbrevet förklarades även att deltagandet i undersökningen är 

frivilligt. På detta sätt blev samtyckeskravet uppfyllt. I missivbrevet framgick även att allt 

material kommer att behandlas konfidentiellt och användas enbart i samband med studiens 

redovisning. Detta  motsvarar nyttjandekravet. Eftersom enkäten inte innehåller några 

personuppgifter, dvs att alla svar är anonyma, blev även konfidentialitetskravet tillgodosett.  

 

Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat av utförda analyser först i relation till bakgrundsfrågor och 

sedan i relation till varje frågeställning.  

Redovisning av bakgrundsvariabler 

Enkätens första tre frågor beskriver undersökningens demografi, dvs respondenternas ålder, 

utbildning och arbetslivserfarenhet.  

Majoriteten av respondenterna (89,4%) har förskollärarutbildning alternativt lärarutbildning 

med behörighet för barn i yngre åldrar,  7,1% av respondenterna är barnskötare och resten 

(3,5%) har annan utbildning (se Bilaga 3). Anledningen till varför både förskollärarutbildning 

och lärarutbildning mot yngre åldrar anges som samma svarsalternativ är att 

högskoleutbildning som ger behörighet att arbeta inom förskolan kan ha olika namn beroende 

på vilket år den avslutades.  

Enbart 2,4% av respondenterna är yngre än 25 år, 14,1% är mellan 26-35 år, 24,7% är äldre 

än 56 år, 28,2% är mellan 36-45 år och mellan 30,6% är 46-55 år gamla. Majoriteten av 

respondenterna har arbetat inom förskolan längre än 21 år (44,7%), 15,3% har arbetat som 

pedagog i 16-20 år, 12,9% i 11-15 år, 9,4% i 6-10 år, 11,8% i 3-5 år och 5,9% i 0-2 år (Se Se 

Bilaga 3). 

I Tabell 1 syns det tydligt att de äldre pedagogerna har arbetat inom förskolan längst, vilket 

inte är oväntat. 
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Tabell 1. Ålder och antal år som pedagog. 

 

ålder * antal år som pedagog Crosstabulation 

Count   

 

antal år som pedagog 

Total 0-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21- 

ålder -25 2 0 0 0 0 0 2 

26-35 0 4 6 2 0 0 12 

36-45 2 6 1 5 8 2 24 

46-55 1 0 1 2 1 21 26 

56- 0 0 0 2 4 15 21 

Total 5 10 8 11 13 38 85 

 

Frågorna 4-6 i enkäten beskriver strukturella faktorer för förskolans kvalitet, nämligen 

ålderssammansättning, barnantal och personaltäthet. Bland respondenterna arbetar 24,7% i 

åldersindelade grupper. 27,1% respondenter är verksamma inom småbarnsgrupper (1-3 

avdelningar), 28% arbetar i 3-5 grupper och 20% i syskongrupper (1-5 avdelningar) (Se Figur 

3). Fördelningen mellan grupperna har en hög spridning och är ganska jämn, vilket ger ett bra 

underlag för att kunna genomföra avancerade statistiska analyser.  

Figur 3. Gruppens ålderssammansättning. 

 

Frågorna 5 (antal barn) och 6 (antal personal) gav möjlighet till ett öppet svarsalternativ 

eftersom variationerna i personaltäthet och gruppens storlek på olika avdelningar kan bli 

stora. För att möjliggöra analysen av resultaten gjordes följande grupperingar utifrån 

respondenternas svar:  

 För frågan 5 (antal barn): upp till 14 barn, 15-17 barn, 18-20 barn, fler än 21 barn; 
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 För frågan 6 (antal personal): upp till 2,9 personal, 3,0 personal, fler än 3,1 personal 

(Se Bilaga 3).  

Tabell 2 visar att det är 3-5 avdelningar som har högst antal barn. Personaltäthet på 3,0 

pedagoger dominerar i alla ålderssammansättningar (Tabell 3) och ökar med högre barnantal 

(Tabell 4). Eftersom fördelningen av svaren när det gäller personaltäthet är mycket ojämn 

fattades det beslut att inte inkludera denna variabeln i vidare avancerade analyser.  

Tabell 2. Antal barn i olika gruppsammansättningar. 

barnantal_gruppering * ålderssammansättning_gruppering Crosstabulation 

Count   

 

ålderssammansättning_gruppering 

Total åldersindelat 1-3 3-5 1-5 

barnantal_gruppering -14 4 6 0 0 10 

15-17 5 17 0 0 22 

18-20 11 0 5 17 33 

21- 1 0 19 0 20 

Total 21 23 24 17 85 

 

Tabell 3. Personaltäthet i olika gruppsammansättningar. 

personaltäthet_gruppering * ålderssammansättning_gruppering Crosstabulation 

Count   

 

ålderssammansättning_gruppering 

Total åldersindelat 1-3 3-5 1-5 

personaltäthet_gruppering -2,9 5 0 2 1 8 

3 12 21 14 15 62 

3,1- 4 2 8 1 15 

Total 21 23 24 17 85 

 

Tabell 4. Personaltäthet i gupper med olika barnantal. 

personaltäthet_gruppering * barnantal_gruppering Crosstabulation 

Count   

 

barnantal_gruppering 

Total -14 15-17 18-20 21- 

personaltäthet_gruppering -2,9 1 0 5 2 8 

3 7 19 25 11 62 

3,1- 2 3 3 7 15 

Total 10 22 33 20 85 
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Besvarande av frågeställningarna 

Gruppens ålderssammansättning och utformning av den pedagogiska miljön 

Studiens första frågeställning handlar om eventuella samband mellan gruppens 

ålderssammansättning och utformningen av den pedagogiska miljön och hur dessa kan 

beskrivas och förstås. Figur 4 visar att det finns vissa skillnader mellan medelvärdena för 

varje variabel i de olika gruppsammansättningarna. 

Figur 4. Medelvärden ”Fysiska miljö” i de olika ålderssammansättningarna. 

 

För att undersöka om dessa skillnader är signifikanta, dvs om det finns eventuella samband 

mellan ålderssammansättning i gruppen och pedagogernas syn på utformning av den fysiska 

miljön genomfördes ANOVA-test med ålderssammansättning som oberoende variabeln. 

Levenes test visade att spridningen i variansen var jämn mellan alla variabler utom 

miljö+ostörd lek samt synligt material. Detta innebär att ANOVA-testet inte kommer att ge 

pålitliga resultat när det gäller dessa två aspekter av fysiska miljön (Djurfeldt, m.fl., 2003). 

För att kunna analysera även dessa aspekter valdes två kompletterande tester som inte kräver 

samma varians mellan grupperna, nämligen Welch och Brown-Forsythe (Field, 2013). Båda 

testerna visade att sambandet mellan gruppsammansättningen och miljö+ostörd lek inte är 

statistiskt signifikant, men att sambandet mellan synligt material och gruppsammansättningen 

är signifikant (Se Tabell 5).  
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Tabell 5. Robust Tests of Equality of Means: miljö+ostörd lek och synligt material. 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

miljö+ostörd lek Welch 2,403 3 43,170 ,081 

Brown-Forsythe 2,262 3 73,167 ,088 

synligt material Welch 5,678 3 40,300 ,002 

Brown-Forsythe 3,969 3 63,595 ,012 

När det gäller andra aspekter av den fysiska miljön visade ANOVA att det finns signifikanta 

skillnader mellan grupperna när det gäller tillgängligt material, miljö som främjar 

självständighet och material som främjar samarbete. För att undersöka inom vilka grupper 

skillnaderna finns gjordes två olika post hoc tester. Games-Howell genomfördes för aspekten 

synligt material, eftersom variansen i grupperna gällande den inte var samma. För övriga 

aspekter av den fysiska miljön valdes Gabriels post hoc test, eftersom urvalet skiljer sig något 

mellan olika ålderssammansättningarna (Field, 2013). 

Post hoc testerna visade att materialet är placerat mer synligt i 3-5 grupperna jämfört med 1-3 

(Sig.=0,033) och 1-5 grupperna (Sig.=0,009). Materialet är även mer tillgängligt i 3-5 

grupperna jämfört med 1-3 (Sig.=0,004) och 3-5 grupperna (Sig.=0,003). Miljön är oftare 

utformad på ett sätt som främjar barnens självständighet i 3-5 grupperna jämfört med 1-3 

grupperna (Sig.=0,048). Materialet uppmuntrar till mer samarbete i 3-5 grupperna än i 1-3 

grupperna (Sig.=0,026). Fullständig tabell för resultat av post hoc tester redovisas i Bilaga 4.  

För att undersöka hur andra strukturella faktorer för kvalitet påverkar den fysiska miljön 

genomfördes även ANOVA testet med barnantal som oberoende variabeln. I Figur 5 syns det 

att det finns vissa skillnader mellan grupperna med olika barnantal. Levenes test av skillnader 

i varians mellan grupperna visade att det kan antas att variansen är lika i alla aspekter förutom 

synligt material samt tillgängligt material. Även i detta fall kompletterades analysen av 

variansen med Welch och Brown-Forsythe testerna som inte kräver samma varians mellan 

grupperna (Field, 2013). Testerna visade att sambandet både mellan antal barn i gruppen och 

synligt material och mellan antal barn i gruppen och tillgängligt material är signifikanta (Se 

Tabell 6).  



40 
 

Figur 5. Medelvärden ”Fysiska miljö” i de grupperna med olika antal barn.  

 

Tabell 6. Robust Tests of Equality of Means: Synligt material och tillgängligt material. 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

synligt material Welch 5,489 3 29,810 ,004 

Brown-Forsythe 3,730 3 34,037 ,020 

tillgängligt material Welch 10,148 3 30,026 ,000 

Brown-Forsythe 5,118 3 41,230 ,004 

a. Asymptotically F distributed. 

Analys av övriga aspekter med ANOVA visade att det även finns signifikanta skillnader 

mellan grupperna med olika antal barn när det gäller varierat material, utmanande material, 

miljö+självständighet och material+samarbete. För att undersöka inom vilka grupper 

skillnaderna finns gjordes Games-Howell post hoc test för aspekterna synligt material och 

tillgängligt material och Gabriels post hoc test för varierat material, utmanande material, 

miljö+självständighet och material+samarbete. 

Testerna visade att i grupperna med fler än 21 barn är material mer synligt placerat jämfört 

med grupperna med 15-17 barn (Sig.=0,015). Materialet är även mer tillgängligt i grupperna 

med fler än 21 barn jämfört med alla övriga grupper (Sig.=0,024 för grupper med upp till 14 

barn, Sig.=0,011 för grupper med 15-17 barn, Sig.=0,001 för gruppern med 18-20 barn). I 

grupperna med fler än 21 barn jämfört med grupperna med 15-17 barn är materialet mer 

varierat (Sig.=0,036) och främjar mer samarbete (Sig.=0,021). Materialet är även mer 
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utmanande i grupperna med fler än 21 barn jämfört med grupperna med 15-17 barn, dock är 

detta sambandet svagt (Sig.=0,072). Miljön är oftare utformat på ett sätt som främjar 

samarbete i stora barngrupper (med fler än 21 barn) jämfört med grupperna med 15-17 barn 

(Sig.=0,009). Fullständigt resultat av Gabriels och Games-Howells testerna med barnantal 

som oberoende variabeln redovisas i Bilaga 5. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns ett visst statistiskt signifikant samband mellan 

strukturella faktorer i form av ålderssammansättning och barnantal och utformning av 

pedagogiska miljön. Gruppens ålderssammansättning och barnantal påverkar hur synligt och 

tillgängligt materialet är, samt i vilken grad materialet främjar samarbetet mellan barnen. 

Ålderssammansättningen i gruppen påverkar även hur pedagogerna utformar miljöerna för att 

främja barnens självständighet. Antal barn i gruppen har även betydelse för hur utmanande 

och varierande materialet är, samt hur pedagogerna utformar miljöerna för att främja 

samarbete mellan barnen.  

 

Gruppens ålderssammansättning och pedagogernas sätt att organisera och genomföra 

sitt arbete 

Pedagogernas förhållnings- och arbetssätt är en av processfaktorerna för förskolans kvalitet 

och ger sitt uttryck i verksamhetens utformning med vilken menas både övergripande 

principer för verksamhetens organisation och dess dagliga utformning. Det är det eventuella 

sambandet mellan gruppens ålderssammansättning och pedagogernas sätt att organisera och 

genomföra sitt arbete som utgör fokus för studiens andra frågeställning.  

Frågorna 8 och 9 i enkäten formulerades för att undersöka denna processfaktor och 

pedagogerna fick ta ställning till sammanlagt 22 påståenden. Eftersom frågan är omfattande 

genomfördes faktoranalys av samtliga 22 påståenden i frågorna 8 och 9 för att undersöka om 

det eventuellt finns bakomliggande faktorer som påverkar flera av de beroende variablerna 

och på detta sätt minska antalet variabler.  

Analysen visade att det finns 6 faktorer som påverkar de övriga variablerna (Se Tabell 7). 

 

 

 



42 
 

Tabell 7. Faktorladdning för verksamhetens organisation och utformning. 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 Faktor 6 

barnens intresse ,864      

barnens behov ,896      

barnen får välja ,905      

både stor- och smågrupper ,795      

omsorg+lärande=balans ,706      

flexibel verskamhet ,740      

spontana smågruper ,305 ,540     

pedagogerna betsämmer ,518   ,438   

storgrupper dominerar  ,567  ,485   

storgrupp+barns erfarenhet  ,791     

storgrupp+barns intressen  ,830     

spontana storgrupper  ,702     

smågrupp+barns behov  ,592   ,439  

smågrupper+barns intresse  ,524 ,414  ,486  

ryckig verksamhet    ,759   

rutinstyrd verksamhet    ,779   

rutinstyrda storgrupper    ,421 ,448 ,511 

planerade storgrupper     ,846  

smågrupper dominerar   ,828    

planerade smågrupper   ,749    

fria leken dominerar   ,435   -,532 

rutinstyrda smågrupper      ,722 

Principal componentanalysis, varimax rotering med Kaizer normalisering 

Den första faktorn innefattar variablerna barnens intresse, barnens behov, barnen får välja, 

både stor och smågrupper, omsorg+lärande=balans, flexibel verksamhet, spontana 

smågrupper och pedagogerna bestämmer. Detta kan tolkas som att faktorn handlar om 

variabler som enligt pedagogerna skapar balanserad och varierad verksamhet. 

Den andra faktorn uppvisar en samvariation mellan variablerna spontana smågrupper, 

storgrupper dominerar, storgrupp+barns erfarenhet, storgrupp+barns intresse, spontana 

storgrupper, smågrupp+barns behov och smågrupper+barns intresse med högst laddning på 

storgrupp+barns intresse (0,830). Här har faktorn tolkats innefatta storgruppsdominans som 

organisationsprincip för pedagogiska verksamheten.  

Den tredje faktorn innefattar variablerna smågrupper+barns intresse, smågrupper 

dominerar, planerade smågrupper och rutinstyrda smågrupper med högst laddning på 

smågrupper dominerar 0,828). Faktorn tolkas beskriva en organisation med 

smågruppsdominans som organisationsprincip för den pedagogiska verksamheten.  
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Den fjärde faktor uppvisar en samvariation mellan variablerna pedagogerna bestämmer, 

storgrupper dominerar, ryckig verksamhet, rutinstyrd verksamhet och rutinstyrda storgrupper 

med högst laddning på rutinstyrd verksamhet (0,779). Faktorn tolkas som beskrivande för 

olika effekter av rutinstyrd verksamhet. 

Det avstås från vidare tolkning av faktor 5 och 6 eftersom de visar överlappande tendenser 

med övriga faktorerna.  

Utifrån faktoranalysen gjordes ett försök att reducera antalet variabler genom att skapa fyra 

index och behålla frileksdominans som fristående variabel. Därefter testades varje index 

reliabilitet med Cronbach´s Alpha. Resultatet blev följande: 

 Index 1: balanserad verksamhet (barnens intresse, barnens behov, barnen får välja, 

stor-och smågrupper, omsorg+lärande, flexibel verksamhet), α=0,917; 

 Index 2: rutinstyrd verksamhet (rutinstyrd verksamhet, ryckig verksamhet, rutinstyrda 

storgrupper, rutinstyrda smågrupper, pedagogerna bestämmer), α=0,645;  

 Index 3: storgruppsdominans (stora grupper dominerar, stora grupper-barns intresse, 

stora grupper-barns erfarenheter, spontana storgrupper, planerade storgrupper),  

α=0,742; 

 Index 4: smågruppsdominans (smågrupper dominerar, smågrupper+barns intresse, 

smågrupper-barns behov, planerade smågrupper, spontana smågrupper), α=0,820. 

Variabeln pedagogerna bestämmer i Index 2 har låg korrelationskoefficient (0,275). Trots 

detta fattades det ett beslut att behålla variabeln i indexet, eftersom att organisera 

verksamheten utifrån principen pedagogerna bestämmer motsätter sig 

verksamhetsorganisation med barns intresse, behov och flexibilitet som utgångspunkt. På 

detta sätt har variabeln pedagogerna bestämmer en nära koppling till den rutinstyrda 

verksamheten. Dessutom skulle borttagning av denna variabeln öka den sammanlagda 

korrelationskoefficienten enbart till 0,675.  

Cronbach´s Alpha för index 2 (rutinstyrd verksamhet) är något under gränsvärdet vilket är 

0,7. Field (2013) menar dock att detta gränsvärde kan diskuteras. För det första påverkas 

Cronbach´s Alpha av antal variabler, dvs ju fler variabler som ingår i korrelationsanalysen 

desto högra alpha-värdet kan bli. För det andra kan värdet under 0,7 förväntas i psykologiska 

och samhällsvetenskapliga studier eftersom det oftast är föreställningar och uppfattningar som 
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mäts. Utifrån detta anses Cronbach´s Alpha för Index 2 acceptabel och det beslutades att 

behålla indexet.  

För att undersöka det eventuella sambandet mellan gruppens ålderssammansättning och 

pedagogernas sätt att organisera och genomföra sitt arbete genomfördes ANOVA-testet med 

ålderssammansättning som oberoende variabeln och tidigare skapade index (balanserad 

verksamhet, rutinstyrd verksamhet, storgruppsdominans, smågruppsdominans) samt 

frileksdominans som beroende variabler. För att skapa djupare förståelse för de strukturella 

faktorernas påverkan på verksamhetens organisation genomfördes även ANOVA-testet med 

barnantal som oberoende variabeln.  

Figur  6 och 17 visar medelvärdena i grupperna med olika ålderssammansättningar och 

barnantal i relation till de beroende variablerna. Dock visade inte ANOVA med 

ålderssammansättning som beroende variabeln på några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Inte heller ANOVA med barnantal som oberoende variabeln upptäckte 

några skillnader mellan grupperna gällande pedagogernas sätt att organisera och genomföra 

sitt arbete (Se Bilaga 6).  

Figur 6. Medelvärden ”Verksamhetens organisation och genomförande” i de olika 

ålderssammansättningarna. 
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Figur 7. Medelvärden ”Verksamhetens organisation och genomförande”  i grupperna med 

olika barnantal. 

 

Utifrån genomförda analyser finns det således inget samband mellan gruppens 

ålderssammansättning och pedagogernas sätt att planera och genomföra sitt arbete. Det finns 

inte heller något samband mellan antal barn och verksamhetens organisation och utformning.  

 

Gruppens ålderssammansättning och pedagogernas upplevelse av samspel mellan barn 

och vuxna  

Studiens tredje frågeställning handlade om att upptäcka eventuella samband mellan gruppens 

ålderssammansättning och pedagogernas upplevelse av samspel mellan barn och vuxna. 

För att undersöka det eventuella sambandet genomfördes ANOVA-testet med 

ålderssammansättning som oberoende variabeln och samtliga påståenden i i enkätens tionde 

fråga som beroende variabler.   

Figur 8 visar medelvärdena i grupperna med olika ålderssammansättningar när det gäller 

samspel mellan barn och vuxna. 
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Figur 8. Medelvärden ”Samspel mellan barn och vuxna”  i de olika 

ålderssammansättningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levenes test visade att spridningen i variansen inte är samma i de olika grupperna beträffande 

variabeln tillräcklig som pedagog (Se Tabell 8). För att säkerhetsställa resultat från ANOVA 

genomfördes därför två kompletterande tester som inte kräver samma varians mellan 

grupperna (Welch och Brown-Forsythe, se Tabell 9). Dessa tester visade att det finns ett 

mycket svagt samband mellan hur pedagogerna upplever sig tillräckliga i grupperna med 

olika ålderssammansättningar. Sambandet undersöktes vidare med Games-Howell post hoc 

test, vilken visade att pedagogerna i åldershomogena grupperna anser sig vara tillräckliga i 

större grad än deras kollegor i 3-5 grupperna. Dock är sambandet mycket svagt (Se Tabell 

10). När det gäller övriga aspekter av samspel mellan barn och vuxna i de olika 

ålderssammansättningarna gick det inte att urskilja några statistiskt signifikanta skillnader.  
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Tabell 8: Levenes test av skillnader i varians: ålderssammansättning+samspel mellan barn 

och vuxna. 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

tillvarata barnens intressen 1,008 3 81 ,394 

tillgodose barnens behov ,686 3 81 ,563 

 

skapa längre lärandesituationer 
,652 3 81 ,584 

 

skapa dag med varierat innehåll 
,499 3 81 ,684 

ge möjlighet att påverka ,421 3 81 ,739 

förebygga konflikter 2,218 3 81 ,092 

föra samtal och diskutera ,459 3 81 ,712 

 

vara medskapare och medforskare 
1,164 3 81 ,329 

hjälpa i olika situationer 1,178 3 81 ,323 

bra överblick ,448 3 81 ,720 

tillräcklig som pedagog 2,753 3 81 ,048 

stressad som pedagog 1,390 3 81 ,252 

 

 

Tabell 9. Robust Tests of Equality of Means: tillräcklig som pedagog. 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

tillräcklig som pedagog Welch 2,348 3 43,145 ,086 

Brown-Forsythe 2,208 3 70,090 ,095 

a. Asymptotically F distributed. 
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Tabell 10. Games-Howell post hoc test för variabeln ”tillräcklig som pedagog”med 

ålderssammansättning som oberoende variabeln. 

Multuple Comparisons 

För att få ytterligare en dimension av eventuella samband genomfördes även ANOVA med 

barnantal som oberoende variabel i relation till samspel mellan barn och vuxna. Figur 9 visar 

medelvärden i grupperna med olika antal barn i relation till variablerna om samspel mellan 

barn och vuxna.  

Figur 9. Medelvärden ”Samspel mellan barn och vuxna”  i grupperna med olika antal barn. 

 

 

 

 

 

 

Dependent 

Variable Post hoc test 

(I) 

Ålders- 

sammansättning 

(J)  

Ålders-

sammansättning 

Mean 

Difference  

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

 

Tillräcklig som 

pedagog 

 

Games-Howell 

åldersindelat 1-3 ,530 ,296 ,292 -,26 1,32 

3-5 ,554 ,226 ,084 -,05 1,16 

1-5 ,566 ,251 ,129 -,11 1,24 

1-3 åldersindelat -,530 ,296 ,292 -1,32 ,26 

3-5 ,024 ,270 1,000 -,70 ,75 

1-5 ,036 ,291 ,999 -,75 ,82 

3-5 åldersindelat -,554 ,226 ,084 -1,16 ,05 

1-3 -,024 ,270 1,000 -,75 ,70 

1-5 ,012 ,220 1,000 -,58 ,61 

1-5 åldersindelat -,566 ,251 ,129 -1,24 ,11 

1-3 -,036 ,291 ,999 -,82 ,75 

3-5 -,012 ,220 1,000 -,61 ,58 
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Levens test av skillnader i varians visade att variansen inte är samma i de olika grupperna 

gällande aspekterna förebygga konflikter, hjälpa i olika situationer och tillräcklig som 

pedagog (Se Tabell 11).  

Tabell 11: Levenes test av skillnader i varians: barnantal+samspel mellan barn och vuxna. 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

tillvarata barnens intressen 1,153 3 81 ,333 

tillgodose barnens behov ,361 3 81 ,781 

skapa längre 

lärandesituationer 
,834 3 81 ,479 

skapa dag med varierat 

innehåll 
,876 3 81 ,457 

ge möjlighet att påverka ,089 3 81 ,966 

förebygga konflikter 3,688 3 81 ,015 

föra samtal och diskutera 1,100 3 81 ,354 

vara medskapare och 

medforskare 
,826 3 81 ,483 

hjälpa i olika situationer 4,933 3 81 ,003 

bra överblick 1,269 3 81 ,291 

tillräcklig som pedagog 2,952 3 81 ,037 

stressad som pedagog 1,525 3 81 ,214 

För att undersöka huruvida det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna i 

dessa aspekter genomfördes därför Welch och Brown-Forsythe testerna som inte kräver 

samma varians mellan grupperna (Field, 2013). Testerna visade att skillnaderna mellan 

grupperna gällande aspekten förebygga konflikter inte är signifikanta, att det finns ett svagt 

samband mellan barnantal och huruvida pedagogerna upplever sig som tillräckliga och ett 

starkt samband mellan barnantal och pedagogernas möjligheter att hjälpa barnen i olika 

situationer (Se Tabell 12). 
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Tabell 12: Robust Tests of Equality of Means: förebygga konflikter, hjälpa i olika situationer, 

tillräcklig som pedagog. 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

förebygga konflikter Welch ,837 3 28,412 ,485 

Brown-Forsythe 1,049 3 39,609 ,382 

hjälpa i olika situationer Welch 4,159 3 37,314 ,012 

Brown-Forsythe 2,049 3 50,619 ,119 

tillräcklig som pedagog Welch 2,649 3 34,147 ,064 

Brown-Forsythe 2,555 3 63,794 ,063 

a. Asymptotically F distributed. 

För att undersöka mellan vilka grupper skillnaderna finns genomfördes Games-Howell post 

hoc test för aspekterna hjälpa i olika situationer och tillräcklig som pedagog i relation till 

barnantalet i grupperna. Post hoc testet visade att pedagogerna i grupperna med lägre 

barnantal upplever att de har större möjligheter att hjälpa barnen i olika situationer jämfört 

med deras kollegor i grupperna med 18-20 barn (Sig.=0,01). I grupperna med färre än 14 barn 

upplever pedagoger sig mer tillräckliga än i grupperna med 15-17 barn, dock är detta 

sambandet ganska svagt (Sig.=0,051) (Se Tabell 13).  

Tabell 13. Games-Howell post hoc test för variablerna ”hjälpa i olika situationer” och 

”tillräcklig som pedagog”med barnantal som oberoende variabeln. 

Multuple Comparisons 

Dependent Variable Post hos test 

(I) 

barnantal 

(J) 

barnantal 

Mean 

Differen

ce 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% 

Confidence 

Interval 

Lowe

r 

Boun

d 

Uppe

r 

Boun

d 

Hjälpa i olika 

situationer 

Games-Howell -14 15-17 ,491 ,228 ,160 -,13 1,11 

18-20 ,476
*
 ,140 ,010 ,09 ,86 

21- ,250 ,148 ,351 -,16 ,66 

15-17 -14 -,491 ,228 ,160 -1,11 ,13 

18-20 -,015 ,227 1,000 -,63 ,60 

21- -,241 ,232 ,728 -,87 ,39 

18-20 -14 -,476
*
 ,140 ,010 -,86 -,09 

15-17 ,015 ,227 1,000 -,60 ,63 

21- -,226 ,147 ,423 -,62 ,17 
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21- -14 -,250 ,148 ,351 -,66 ,16 

15-17 ,241 ,232 ,728 -,39 ,87 

18-20 ,226 ,147 ,423 -,17 ,62 

Tillräcklig som 

pedagog 

Games-Howell -14 15-17 ,836 ,307 ,051 ,00 1,67 

18-20 ,442 ,247 ,307 -,25 1,14 

21- ,550 ,250 ,159 -,15 1,25 

15-17 -14 -,836 ,307 ,051 -1,67 ,00 

18-20 -,394 ,274 ,485 -1,13 ,34 

21- -,286 ,277 ,731 -1,03 ,46 

18-20 -14 -,442 ,247 ,307 -1,14 ,25 

15-17 ,394 ,274 ,485 -,34 1,13 

21- ,108 ,208 ,955 -,45 ,66 

21- -14 -,550 ,250 ,159 -1,25 ,15 

15-17 ,286 ,277 ,731 -,46 1,03 

18-20 -,108 ,208 ,955 -,66 ,45 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

När det gäller övriga aspekter av samspel mellan barn och vuxna i grupperna med olika 

barnantal gick det inte att urskilja några statistiskt signifikanta skillnader.  

Det finns således ett svagt statistiskt signifikant samband mellan strukturella faktorerna i form 

av ålderssammansättning och barnantal och huruvida pedagogerna upplever sig tillräckliga. 

Enligt analyserna påverkar även barnantal hur pedagogerna upplever sina möjligheter att 

hjälpa barn i olika situationen, nämligen att den möjligheten minskar med ökat antal barn i 

gruppen.  
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Diskussion 

Svenska förskolan har genomgått en rad stora förändringar under de senaste åren. Den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2010a) stärkte förskolans lärande uppdrag, samtidigt som 

att verksamhetens villkor har försämrats på grund av allt större barngrupper, barns ökad 

närvarotid och personalbrist (Johansson, 2011). Dessa förändringar gör diskussioner kring 

förskolans kvalitet oerhört aktuella. Förhållande mellan strukturella faktorer i form av 

barnantal och personaltäthet och pedagogiska processer inom verksamheten granskas och nya 

former att organisera verksamheten uppstår. Som exempel på nya typer av organisation kan så 

kallade storarbetslag och åldershomogena grupper nämnas. 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns några mönster och samband i hur 

förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på 

ålderssammansättning i gruppen. Många av de strukturella faktorerna, till exempel, 

barngruppens storlek, personaltäthet och lokaler, bestäms på huvudmannenivå och kan därför 

inte påverkas av pedagogerna (Kihlbom, m.fl., 2009; Sheridan, m.fl., 2009; Sheridan, m.fl., 

2014). Till skillnad från dessa faktorer kan ålderssammansättningen i gruppen handla om ett 

aktivt val från förskolechefens och pedagogernas sida. Detta och även att 

ålderssammansättningen  hör till de strukturella faktorer som forskningen inte har ägnat så 

mycket uppmärksamhet åt gör området är intressant och aktuellt att studera.  

Studien genomfördes inom en kommun i Värmland. Intresset för studien var stort både från 

förvaltningens, förskolechefernas och pedagogernas sida, eftersom flera förskolor inom 

kommunen nyligen har genomgått en omorganisation från åldersblandade till mer 

åldershomogena avdelningar. Dock saknas det fortfarande ett bra underlag för att kunna 

utvärdera och dra övergripande slutsatser kring resultaten av denna omorganisation, vilket 

också bidrar till studiens aktualitet. 

 

Metoddiskussion 

Studien hade sin utgångspunkt i interaktionistiska teorier, vilket innebär att samband och 

relation mellan olika aspekter och nivåer av förskolans kvalitet låg i fokus. Studien var 

kvantitativ med webbenkät som metod för insamling av data och riktade sig  till alla förskolor 

inom en kommun i Värmland, totalt 55 kommunala förskoleavdelningar. Studiens styrka låg i 

att den fokuserade på alla ålderssammansättningar med utgångspunkt i gemensamma kriterier 



53 
 

för förskolans kvalitet. Enkätens frågor var formulerande på samma sätt för alla pedagoger 

oavsett vilken ålderssammansättning de arbetar inom, vilket gav respondenterna  möjligheten 

att besvara enkäten utifrån den egna verksamheten utan att behöva jämföra den med någon 

annan. Detta skapade en mer objektiv bas för vidare analyser och jämförelser. Att studien ger 

inblick i förskolans verksamhet inom bara en kommun innebär dock att undersökningens 

resultat inte kan anses att vara representativt för en större population, till exempel för hela 

länet eller större delar av landet, eftersom skillnaderna mellan olika kommuner kan vara 

mycket stora.  

Totalt delades enkäten ut till 144 pedagoger inom olika ålderssammansättningar och 85 av 

dessa besvarade den. Det innebär att bortfallet ligger på 41% och även om detta är acceptabelt 

för webbaserade undersökningar (Trost, 2012) påverkar bortfallet studiens validitet och 

reliabilitet. Det är möjligt att studiens resultat inte skulle vara samma om det var fler 

pedagoger som valde att delta i studien.  

Studiens interna bortfallet ligger mellan 1,2-3,5% och bedömdes att inte vara systematiskt. 

Eftersom det interna bortfallet är varken stort eller systematiskt, anses det inte påverka 

studiens validitet och reliabilitet. Detta innebär att även frågorna med högst bortfall 

innefattades i beräkningar av medelvärden och index. De index som gjordes under 

bearbetning av studiens resultat testades med Cronbach´s Alpha. Korrelationsvärdet för index 

var hög, vilket stärker studiens reliabilitet. Däremot kan studiens resultat ha påverkats av att 

fördelningen mellan pedagogerna från olika ålderssammansättningar inte var helt jämn, även 

om skillnaderna inte var så stora.  

Ytterligare en problematisk aspekt av studien är att den fokuserade på lärarperspektivet, vilket 

innebär att studiens resultat inte handlar om den faktiska inverkan av gruppens 

ålderssammansättning på barns förutsättningar för lärande inom förskolan, utan om hur 

pedagogerna uppfattar denna inverkan. Att skatta sig själv och sin egen verksamhet är alltid 

problematiskt. Sheridan, m.fl. (2009) har i sina studier upptäckt att pedagogerna tenderar att 

värdera kvaliteten högre än de externa observatörerna, särskilt i förskolorna med lägre 

kvalitet. I de fall då förskolor har en hög kvalitet skattar sig lärarna lägre än externa 

utvärderare. Sheridan, m.fl. (2009) förklarar detta att pedagogerna verksamma inom förskolor 

med hög kvalitet har ett mer medvetet förhållningssätt, ser utvecklingsmöjligheter inom varje 

kvalitetsområde och anser att de ännu inte har nått dit. Låg kvalitet däremot förklaras av 
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pedagogerna med påverkan från de strukturella faktorerna, till exempel gruppens storlek eller 

personaltäthet.  

Enligt Skolinspektionens senaste granskning (Skolinspektionen, 2014) har 

förskoleverksamheten inom kommunen som ingick i studien en hög kvalitet. Detta gör det 

möjligt att anta att de flesta pedagoger har ett medvetet förhållningssätt till sitt uppdrag och 

kan beskriva och bedöma sin verksamhet. Däremot för att få en så objektiv bild på sambandet 

mellan gruppens ålderssammansättning och förutsättningar för barns lärande som möjligt 

skulle studien behöva kompletteras med fler metoder, till exempel intervjuer och 

observationer.  

 

Resultatdiskussion 

Tidigare har gruppens ålderssammansättning i förskolan studerats i hög grad i förhållande till 

barnens samspel och lek (Gray, 2011; Song Youhne, 2009; Sundell, 2010), men inte i relation 

till förskolans kvalitet. Till skillnad från tidigare forskning inom området fokuserar denna 

studie på samband mellan ålderssammansättning och flera aspekter av processkvalitet, 

nämligen utformning av pedagogiska miljön, pedagogernas sätt att organisera och 

genomföra verksamheten och pedagogernas samspel med barnen. Undersökningen visade att 

det finns samband mellan dessa aspekter av processkvalitet och gruppens 

ålderssammansättning, dock är dessa samband inte så många och inte så starka som det kunde 

ha förväntats.  

När det gäller utformningen av pedagogiska miljön uppstår skillnaderna mellan olika 

ålderssammansättningar i hur synligt och tillgängligt materialet är. I 3-5 grupperna är 

materialet placerat mer synligt än i småbarnsgrupperna och i grupperna med stort åldersspann 

(1-5). Materialet är även mer tillgängligt i 3-5 grupperna jämfört med 1-3 och 1-5 grupperna. 

En annan aspekt där grupperna skiljer sig är i vilken grad miljön främjar barnens 

självständighet. I 3-5 grupperna uppmuntrar miljön barnens självständighet i högre grad än i 

1-3 grupperna. Samma gäller även materialet som uppmuntrar till samarbete mellan barnen: i 

3-5 grupperna är sådant material representerat mer än i 1-3 grupperna.  

Pedagogernas samspel med barnen skiljer sig mellan de olika ålderssammansättningar i bara 

en aspekt, nämligen huruvida pedagogerna upplever sig vara tillräckliga. Enligt studiens 

resultat upplever sig pedagogerna i åldersindelade grupper med tillräckliga än deras kollegor 
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som arbetar med barnen i åldrarna 3-5. När det gäller pedagogernas sätt att organisera och 

genomföra sitt arbete gick det inte att urskilja några statistiskt signifikanta skillnader.  

De största skillnader har således upptäckts inom utformningen av pedagogiska miljön. 

Beträffande tillgängligt material har denna studie bekräftat resultat av tidigare 

undersökningar i vilka påvisades att i åldersblandade grupper inte allt material finns 

tillgängligt (Asplund Carlsson, m.fl., 2001). Dock har studien visat att samma gäller inte bara 

grupper med stort åldersspann, utan även småbarnsavdelningar. Dessutom framgår det inte 

från studiens resultat att i åldersindelade grupper skulle den pedagogiska miljön vara 

organiserad som mer tillgänglig eller varierande. Detta väcker frågan om det är 

ålderssammansättningen i sig eller egentlingen barnens ålder som spelar avgörande roll för 

hur miljöerna på avdelningen utformas.  

Läroplanen (Skolverket, 2010) ställer krav på att förskolan ska erbjuda en rolig, trygg och 

lärorik verksamhet för alla barn oavsett deras ålder, och att även miljöerna ska vara trygga 

och samtidigt locka till lek och aktivitet. Detta gör att balans mellan trygghet och utmaningar 

är ett av de dagliga problem som pedagogerna måste ta ställning till och lösa. I den öppna 

frågan till enkäten förklarar en av pedagogerna att ”åldern på barnen är 1-2 år, därför har vi 

inte allt material tillgängligt, men det finns synligt så att barnen ska kunna se vad som erbjuds 

och tala om vad de vill använda”. Även flera pedagoger från 1-3 avdelningar pratar om 

samma sak och beskriver hur de försöker lösa problemet på olika sätt, till exempel genom att 

använda bilder på materialet som inte är tillgängligt för barnen eller genom att förvara 

materialet på höjd men i genomskinliga backar. Samma gäller även grupper med stort 

åldersspann (1-5). I dessa grupper behöver pedagogerna utforma miljöerna så att de passar 

alla barn, stora som små, vilket gör att visst material (t ex småpärlor, lego, mm) inte alltid är 

tillgängligt för de yngsta barnen på grund av säkerhetsrisker. Dock försöker pedagogerna hitta 

ett sätt för att synliggöra materialet för alla barn, och detta är oavsett vilken 

ålderssammansättning de arbetar inom.  

Barnens ålder kan även förklara övriga skillnader som upptäcktes i studien, nämligen miljön 

som uppmuntrar barnens självständighet och materialet som främjar samarbete mellan barnen. 

De yngre barnen på förskolan har större behov av omsorg och oftast behöver mer hjälp än de 

äldre barnen, vilket kan påverka hur pedagogerna utformar miljöerna och väljer material. Det 

betyder dock inte att barnens självständighet och samarbete inte står i fokus i 

småbarnsgrupperna. I sina öppna svar till enkäten understryker alla pedagoger oavsett 
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ålderssammansättningen vikten av att utveckla dessa förmågor. Däremot kan det antas att 

eftersom pedagogerna i småbarnsgrupper inte har samma möjlighet att placera materialet 

synligt och tillgängligt försöker de hitta andra sätt att utveckla barnens självständighet och 

samarbete. 

I sina kommentarer till enkäten uppger pedagogerna från åldersindelade grupper att de 

upplever att denna ålderssammansättning gör det lättare att utforma miljön utifrån barnens 

behov. Att organisationen upplevs som mer lättarbetad kan ha betydelse för i vilken grad 

pedagogerna känner sig tillräckliga. Pedagogerna i grupperna med större åldersspann behöver 

ta hänsyn till fler behov och utifrån detta skapa miljöer som är tilltalande och utmanande för 

alla barn oavsett deras ålder, vilket i sig är en utmaning (Sundell, 2010). Dock är detta 

samband mycket svagt och kan förmodligen förklaras även av andra orsaker, till exempel 

pedagogernas sätt att organisera sitt arbete. Utifrån studiens resultat går det således inte att 

säga om det är åldersindelade eller åldersblandade grupper som har optimala förutsättningar 

för barns lärande.  

Att skillnaderna mellan de olika ålderssammansättningarna inte visade sig vara så stora gjorde 

det intressant att undersöka processfaktorerna utifrån andra strukturella aspekter som 

eventuellt skulle kunna ha en större påverkan på förskolans kvalitet än gruppens 

ålderssammansättning. Eftersom fördelningen mellan grupperna med olika personaltäthet var 

mycket ojämn valdes istället barnantal som en tilläggande strukturell faktor. Dock även här 

blev de upptäckta skillnader inte så stora. Inom aspekter utformning av pedagogiska miljön 

gällde skillnaderna materialet. I grupperna med fler än 21 barn är materialet mer synligt, 

varierat, utmanande och uppmuntrar till mer samarbete än i grupperna med 15-17 barn. 

Materialet i de stora grupperna är även mer synligt placerat än i grupperna med lägre antal 

barn. Även miljön i stora grupper är utformad på ett sätt som uppmuntrar till mer samarbete 

mellan barnen jämfört med grupperna med 15-17 barn. I grupperna med lägre barnantal 

upplever sig pedagogerna däremot mer tillgängliga och anser även att de har fler möjligheter 

att hjälpa barnen i olika situationer. När det gäller pedagogernas sätt att planera och 

genomföra sitt arbete gick det inte att upptäcka några statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna med olika antal barn.  

Även här kan barnantalet kopplas till frågan om barnens ålder. Småbarnsavdelningar har 

oftast färre barn (se Tabell 2), eftersom yngre barnen kräver mer tid som går åt 

omsorgssituationer. Att materialet i mindre barngrupper inte är lika synligt som i större 
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barngrupper kan i så fall förklaras med att grupper med färre antal barn är oftast 

småbarnsgrupper och då bedömer pedagogerna att det inte är säkert för barnen att ha allt 

material framme. Grupperna med fler än 21 barn är oftast åldersblandade grupper (se Tabell 

2) där pedagogerna måste möta alla barn på olika nivåer och med olika intressen, vilket 

förklarar varför materialet i dessa grupper är mer varierande och utmanande. Att pedagogerna 

upplever sig som mer tillräckliga i grupper med lägre barnantal stöds även i tidigare forskning 

som påvisat att strukturella faktorer i form av stora barngrupper och lägre personaltäthet kan 

skapa stress och känsla av otillräcklighet, samt minska möjligheterna att se varje enskilt barn 

(Kilbom, m.fl., 2009; Sheridan, m.fl. 2014). Personaltätheten på de flesta avdelningarna som 

deltog i undersökningen är 3,0 heltidspersonal (se Tabell 3, Tabell 4) vilket betyder att det är 

färre barn på varje vuxen i de mindre barngrupperna. Detta ökar pedagogernas möjligheter att 

se och hjälpa varje barn. I de större grupperna har varje personal fler barn att ansvara för, 

vilket minskar möjligheterna att tillgodose varje barns behov under dagen. Detta kan 

eventuellt förklara varför pedagogerna i de stora grupperna satsar mer på miljöerna som 

utmanar till mer självständighet och samarbete mellan barnen. I de fall då vuxna av olika 

anledningar inte hinner att hjälpa till ska barnen ha möjligheter att klara vissa saker själva och 

även att hjälpa varandra. 

När det gäller pedagogernas sätt att organisera och genomföra sitt arbete gick det inte att 

urskilja några statistiskt signifikanta skillnader varken mellan grupperna med olika 

ålderssammansättningar eller varierande antal barn. Detta väcker frågan om det kan finnas 

andra faktorer som påverkar pedagogernas arbetssätt i högre grad än strukturella faktorer för 

förskolans kvalitet.  

Det är förskolans uppdrag att erbjuda barnen en verksamhet med välavvägd dagsrytm, där 

omvårdnad, omsorg, vila och aktiviteter vägs samman för att bilda en balanserad helhet 

(Skolverket, 2010a). Persson (2008) nämner att det största pedagogiska problemet rör 

förhållandet mellan barnens lust och intressen och verksamhetens styrning och planering. Att 

pedagogerna reflekterar över detta framgår tydligt i deras kommentarer till enkäten. Alla 

pedagoger, oavsett ålderssammansättning, påpekar vikten av en balans mellan styrning från 

vuxnas sida och barnens intressen. En pedagog från en åldersindelad grupp uppger att de 

”utgår från barnens intressen i vår verksamhet samtidigt som det är vi pedagoger som 

bestämmer vad vi ska jobba vidare med”. En annan pedagog verksam på en 1-5 avdelning 

nämner att ”personalen utformar ramarna, men lyssnar mycket och bygger vidare på barnens 

tankar och funderingar och önskningar”.  
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Ytterligare ett pedagogiskt dilemma som Persson (2008) beskriver är balans mellan enskilda 

barns behov och gruppträning. Sheridan, m.fl. (2014) menar att förutsättningar för barns 

lärande är bäst i små grupper, särskilt om pedagogerna vill organisera för intentionellt lärande. 

Detta syns även i studiens resultat: alla pedagoger oavsett gruppens ålderssammansättning 

tenderar organisera gruppen i mindre konstellationer. Detta kan ske både spontant och 

planerat under dagen och innehållet bygger oftast på barnens intressen och behov.  

Persson (2008) påpekar att förskolan styrs av dagsrutinerna som är oftast kopplade till 

omsorgsituationer, till exempel mat och vila. Enligt Persson (2008) strukturerar tid och rum 

verksamheten, samtidigt som att dessa strukturer kan formas och omformas om pedagogerna 

ser barnen som aktörer. Även detta får bekräftelse i studiens resultat. Verksamheten styrs i 

viss grad av rutiner i alla grupper oavsett ålderssammansättning. I sina kommentarer utvecklar 

pedagogerna dock denna fråga. Enligt pedagogerna kan rutinerna vara både ett hinder och en 

möjlighet. Fasta rutiner kan ses som något positivt eftersom de skapar struktur och trygghet 

för barnen och möjlighet att vara flexibla inom ramarna för pedagoger. Samtidigt innebär 

rutiner bestämda tider att förhålla sig till. Dessa tider, till exempel vid matsituationen, är svåra 

att påverka och skapar avbrott i verksamheten.  

Bland andra hinder inom verksamheten nämner pedagogerna strukturella faktorer som 

barnantal, barnens vistelsetid, personaltäthet, lokaler och vikariesituation, och detta oavsett 

ålderssammansättning i gruppen. Enligt pedagogerna skulle lägre barnantal och högre 

personaltäthet minska stress, ge mer tid för att skapa bättre förutsättningar för barns lärande 

och bidra med fler möjligheter till effektiv kommunikation med barnen. Att det är just 

strukturella faktorer som ses som hinder för verksamheten stämmer väl överens med tidigare 

forskning. Både Sheridan, m.fl. (2009) och Johansson (2011) har upptäckt att gruppstorlek 

kan påverka pedagogernas upplevelse av stress samt hur mycket tid de har för pedagogiken i 

verksamheten. Samtidigt visar både Sheridan, m.fl. (2009) och Johansson (2011) att 

möjligheterna relateras till utvecklingen av pedagogiska arbetssättet. Detta är pedagogerna i 

studien överens om: att bli bättre lyssnare, att tänka över miljöerna, att skapa fler utmaningar 

för alla barn oavsett deras ålder, att låta barnen bli mer delaktiga i verksamheten hör till 

utvecklingsområdena i alla grupper oavsett ålderssammansättningen.  

Det kan således sägas att brist på skillnader i pedagogernas sätt att organisera och genomföra 

sitt arbete i de olika ålderssammansättningar förklaras av hur medvetna pedagogerna är om 

sitt uppdrag. Det är med andra ord pedagogernas förmåga att organisera vardagen som spelar 
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avgörande roll, samtidigt som att strukturella faktorer skapar ramar och förutsättningar för 

denna organisation som kan upplevas som både hinder och möjlighet. I det avseende har 

studien bekräftat resultat från tidigare forskning: strukturella faktorer är viktiga, men det är 

pedagogernas kompetens och sätt att hantera de olika strukturella faktorerna som är 

avgörande för verksamhetens kvalitet (Sheridan, m.fl. 2009; Emmoth, 2014; Rosenqvist, 

2014; Sheridan, m.fl. 2014).  

 

Vidare forskning 

Frågan om vilken ålderssammansättning som är att föredra för att skapa så bra förutsättningar 

för barns lärande som möjligt är således fortfarande obesvarad. I sina öppna kommentarer till 

enkäten var pedagogerna däremot måna om att framhäva fördelar som de ser med de olika 

ålderssammansättningarna. Alla pedagoger oavsett ålderssammansättningen i gruppen påstår 

att i utformning av miljöer och aktiviteter är barnens ålder underordnad deras behov och 

intresse. Däremot lyfter pedagogerna som arbetar inom åldersindelade grupper fram att detta 

arbetssätt underlättar utformande av miljö och anpassning av material. Dessutom menar 

pedagogerna att det är lättare att hitta rätt utmaningar, eftersom ”när åldersgruppen blir mer 

homogen avseende ålder kommer de olika personliga styrkorna och färdigheter bättre fram”. 

Pedagogerna i åldersindelade grupper påpekar även att organisationen tillåter mer 

barninflytande och är mindre stressig.  

I sin tur lyfter pedagogerna i de mer åldersblandade grupperna fram vikten av det sociala 

samspelet mellan barnen, vilket finner till viss grad gensvar i den forskning som genomfördes 

inom området (Bell, 2010; Gray, 2011). Pedagogerna från både 1-3, 3-5 och 1-5 avdelningar 

menar att en mer åldersblandad gruppsammansättning skapar förutsättningar för 

”mentorskap”, då de äldre barnen kan lära de yngre. Enligt pedagogerna ger detta de äldre 

barnen en känsla av stolthet och stärker deras självförtroende. De yngre barnen i sin tur lockas 

och utmanas av de äldre barnens aktiviteter. Även att miljö behöver anpassas till flera olika 

åldrar ser pedagogerna som en positiv utmaning. De anser att detta erbjuder barnen ett stort 

spektrum av diverse aktiviteter och material, vilket skapar bättre förutsättningar för att utmana 

barnen utifrån den proximala zonen som de befinner sig i. Pedagogerna i de åldersblandade 

grupper påstår att inga barn i deras grupper är ”förlorare kunskapsmässigt”. Att de äldre 

barnen gör en del saker som de redan kan anses inte som hinder, snarare tvärtom: 

pedagogerna menar att de äldre barnen får bättre självförtroende, inre lugn och en känsla av 
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att lyckas genom att repetera det de redan kan. Dessutom fördjupar de äldre barnen sina 

kunskaper genom att lära ut dem till de yngre barnen. Däremot påpekar pedagogerna vikten 

av en jämn åldersspridning i grupperna.  

Pedagogernas kommentarer ger en inblick i deras upplevelser av de olika 

ålderssammansättningar, däremot är det svårt att säga om dessa upplevelser stämmer överens 

med verkligheten. Tyvärr gav studiens tidsramar inga möjligheter för att undersöka problemet 

från flera synvinklar och perspektiv. Som förslag på vidare forskning skulle det kunna vara 

intressant att studera barnens samspel i de olika gruppsammansättningar och även att 

undersöka resultatfaktorer för förskolans kvalitet i förhållande till strukturfaktorer, dvs hur 

barnens kunskaper, erfarenheter och förmågor utvecklas i de olika ålderssammansättningar. 

För att göra detta skulle andra metoder än enkät behövas, till exempel intervjuer med 

pedagoger och barn, samt observationer av verksamheten. Studien av resultatkvalitet 

förutsätter även att undersökningen görs under längre tid, vilket innebär att för att upptäcka 

eventuella effekter av de olika ålderssammansättningarna behöver observationer och 

intervjuer göras vid olika tillfällen under läsåret.  

 

Slutsatser 

Studien utgick från det interaktionistiska perspektivet inom vilket förskolans kvalitet ses som 

ett komplext fenomen som skapas i ett avacerat samspel mellan olika faktorer och på olika 

nivåer. I studiens resultat framgår det tydligt att det inte går att förklara förskolans kvalitet 

med bara en faktor, utan att det är flera faktorer som i interaktion med varandra skapar 

förutsättningar för barns lärande och därmed förskolans kvalitet.  

De senaste studierna kring betydelse av strukturella faktorer för förskolans kvalitet har i hög 

grad fokuserat på barns förutsättningar för lärande i förhållande till gruppens storlek 

(Rosenqvist, 2014; Sheridan, m.fl., 2014). Gruppens ålderssammansättning har nämnts som 

en faktor, men har inte studerats närmare, vilket gör denna studie aktuell. Undersökningens 

resultat har visat att ålderssammansättningen har en viss påverkan på processfaktorer för 

förskolans kvalitet. Betydelsefulla skillnader mellan grupperna med olika 

ålderssammansättningar finns i utformning av den pedagogiska miljön och även i 

pedagogernas samspel med barnen. Däremot är denna påverkan inte entydig och kan även 

förklaras med andra orsaker och faktorer. En av de viktigaste faktorerna som påverkar 

förskolans kvalitet är pedagogiskt arbetssätt. Gruppens storlek påverkar också hur pedagoger 



61 
 

upplever sina möjligheter för att skapa förutsättningar för barns lärande. Även barnens ålder i 

de olika gruppsammansättningarna oavsett om de är åldersindelade eller åldersblandade kan 

påverka hur pedagogerna utformar miljöerna och lägger upp sitt arbete. Studien har således 

bekräftat  resultat av tidigare forskning beträffande struktur- och processkvalitet, nämligen att 

strukturella faktorer för förskolans kvalitet utan tvekan spelar roll, men att det är 

pedagogernas kompetens som är avgörande (Sheridan, m.fl. 2009; Sheridan, m.fl. 2014). För 

pedagogiska praktiken innebär detta att en viss ålderssammansättning  gruppen i sig inte leder 

till verksamhetens kvalitet och framgång. För att utveckla pedagogisk verksamhet i förskolan 

och skapa så bra förutsättningar för barns lärande som möjligt krävs det en förståelse för 

andra påverkande faktorer och ett medvetet arbetssätt både från förskolechefens och 

pedagogernas sida.  

Det kan således sägas att det inte gick att urskilja några större skillnader beträffande 

åldersindelade och åldersblandade grupper. Däremot framgår det från pedagogernas 

kommentarer till enkäten att ålderssammansättningen i gruppen kan upplevas att underlätta 

pedagogernas arbete eller ställa extra utmaningar. Till exempel upplevs åldersindelade 

grupper av pedagogerna som mer lätthanterliga organisationsmässigt. Åldersblandade grupper 

har enligt pedagogernas utsagor stora fördelar för utveckling av barnens samspel. Dock är det 

svårt att säga om dessa upplevelser stämmer med verkligheten. Detta  bekräftar tidigare 

forskningens resultat om att effekterna av ålderssammansättningen är komplexa och behöver 

studeras utifrån olika perspektiv och med hjälp av olika metoder (Sundell, 2000; Winsler, 

m.fl. 2002).  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Att organisera för lärande (enkät) 

_______________________________________________________ 

Den här enkäten riktar sig till pedagoger verksamma inom förskolan. Med pedagoger menas 

all personal som jobbar i barngruppen. Syftet med enkäten är att undersöka hur 

förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på 

ålderssammansättning i barngruppen. 

______________________________________________________ 

 

1. Hur gammal är du?    

□ -25  

□ 26-35  

□ 36-45  

□ 46-55  

□ 56- 

 

2. Vilken utbildning har du?  

□ förskollärare/lärare med behörighet för barn i yngre åldrar  

□ barnskötare 

□ annat  

 

3. Hur länge har du arbetat som pedagog?  

n□ 0 - 2 år 

n□ 3 - 5 år 

n□ 6 - 10 år 

n□11 - 15 år 

n□ 16 - 20 år 

n□ 21 år eller mer 
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4. Hur många barn är det på din avdelning? 

_________ 

5. Hur många personal arbetar på din avdelning?  

_________ 

 

6. Vilken ålderssammansättning har din avdelning? 

□ åldershomogent  (bara ett-, två-, tre-, fyra- eller femåringar) 

□ 1-2/3-4/5-6 

□ 1-3 

□ 3-5 

□ 1-5 

 

7. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med din uppfattning av hur den fysiska miljön på din 
avdelning är utfromad? Kryssa i det alternativ som stämmer för dig/din verksamhet för respektive 
påstående. 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
ganska mkt 

Instämmer  
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 
Miljön på avdelningen (lokaler, möblering, 
inredning) är säker och trygg för alla barn 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Det finns tydligt avgränsade hörn/rum för 
olika aktiviteter på avdelningen (t ex 
bygghörna, skaparhörna, dockvrå mm) 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Miljön på avdelningen (lokaler, möblering, 
inredning)  är flexibel och kan ändras 
beroende på barnens behov 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Miljön på avdelningen (lokaler, möblering, 
inredning) ger barnen förutsättningar att 
leka ostört 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Miljön på avdelningen (lokaler, möblering, 
inredning) ger barnen förutsättningar att 
samarbeta 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Materialet (leksaker, pennor, papper, spel, 
pyssel o.d.) på avdelningen är placerat 
synligt för alla barn 

□ □ □ □ 
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 Instämmer 
helt 

Instämmer 
ganska mkt 

Instämmer  
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

 
Materialet (leksaker, pennor, papper, spel, 
pyssel o.d.) på avdelningen är tillgängligt 
för alla barn 

□ □ □ □ 

 
Materialet (leksaker, pennor, papper, spel, 
pyssel o.d.) på avdelningen är varierat 

□ □ □ □ 

 
Materialet (leksaker, pennor, papper, spel, 
pyssel o.d.) på avdelningen är utmanande 
för alla barn 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
Materialet (leksaker, pennor, papper, spel, 
pyssel o.d.) på avdelningen tillåter att 
barnen arbetar självständigt 
 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

Materialet (leksaker, pennor, papper, spel, 
pyssel o.d.) på avdelningen uppmuntrar 
samarbete mellan barnen 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 

 

8. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med din uppfattning av principer utifrån vilka 
verksamheten på din avdelning utformas? Kryssa i det alternativ som stämmer för dig/din 
verksamhet för respektive påstående.  

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
ganska mkt 

Instämmer  
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Verksamheten är utformat utifrån barnens 
intressen 

□ □ □ □ 

Verksamheten är utformat utifrån barnens 
behov 

□ □ □ □ 

Pedagogerna bestämmer över 
verksamhetens innehåll 

□ □ □ □ 

Verksamheten ger barnen goda möjligheter 
att välja olika aktiviteter  

□ □ □ □ 

Verksamheten är planerad för både stor- 
och smågruppsaktiviteter  

□ □ □ □ 

Det råder en balans mellan omsorg, 
trygghet och lärande 

□ □ □ □ 

Verksamhet är styrd av rutiner □ □ □ □ 



69 
 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
ganska mkt 

Instämmer  
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Verksamheten är flexibel □ □ □ □ 

Verksamheten är ryckig och har många 
avbrott 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 
□ 

 

9. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med din uppfattning av hur dagen på din avdelning 
ser ut? Kryssa i det alternativ som stämmer för dig/din verksamhet för respektive påstående. 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
ganska mkt 

Instämmer  
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Barns fria lek dominerar under dagen  □ □ □ □ 

Smågruppsorganisation dominerar under 
dagen 

□ □ □ □ 

Storgruppsaktiviteter dominerar under 
dagen 

□ □ □ □ 

Storgruppsaktiviteter är anpassade till 
barnens erfarenheter  

□ □ □ □ 

Storgruppsaktiviteter är anpassade till 
barnens intressen  

□ □ □ □ 

Storgruppsaktiviteter sker spontant under 
dagen 

□ □ □ □ 

Storgruppsaktiviteter sker under planerade 
tillfällen under dagen 

□ □ □ □ 

Storgruppsaktiviteter är bundna till 
rutinsituationer (måltider, påklädning, mm) 

□ □ □ □ 

Smågrupper är  organiserade utifrån 
barnens intressen 

□ □ □ □ 

Smågrupper är  organiserade utifrån 
barnens individuella behov 

□ □ □ □ 

Smågruppsaktiviteter sker spontant under 
dagen 

□ □ □ □ 

Smågruppsaktiviteter sker under planerade 
tillfällen under dagen 

□ □ □ □ 

Smågruppsaktiviteter är bundna till 
rutinsituationer (måltider, påklädning, mm) 

□ □ □ □ 
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10. Hur väl stämmer dessa påståenden överens med din uppfattning av ditt samspel med barnen? 
Kryssa i det alternativ som stämmer för dig/din verksamhet för respektive påstående. 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
ganska mkt 

Instämmer  
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

Jag tillvaratar varje barns intressen  □ □ □ □ 

Jag tillgodoser varje barns behov □ □ □ □ 

Jag skapar längre sammanhållande 
lärandesituationer för barnen  

□ □ □ □ 

Jag skapar en dag med varierat innehåll för 
barnen  

□ □ □ □ 

Jag ger barnen möjlighet att påverka 
innehåll av aktiviteter 

□ □ □ □ 

Jag förebygger konflikter 
□ □ □ □ 

Jag för samtal med barnen och diskuterar 
deras tankar och idéer  

□ □ □ □ 

Jag är medskapare och medforskare med 
barnen  

□ □ □ □ 

Jag hjälper barnen i olika situationer □ □ □ □ 

Jag har bra överblick över barngruppen  
 

□ □ □ □ 

Jag känner mig tillräcklig som pedagog □ □ □ □ 

Jag känner mig stressad som pedagog □ □ □ 
 
□ 
 

 

Har du ytterligare någon synpunkt på denna enkät, så skriv gärna detta på raderna nedan! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
Missivbrev 

 

Hej! 

Jag studerar vid Karlstads Universitets magisterprogram i Skolutveckling och 

utbildningsledning. Inom ramarna för programmets avslutande kurs, magisteruppsats, 

genomför jag en enkätundersökning riktad mot förskolepedagoger inom Hammarö kommun. 

Syftet med studien är att undersöka om det finns några mönster och samband i hur 

förskolepedagoger upplever förutsättningar för barns lärande beroende på 

ålderssammansättning i gruppen.  

Vid genomförande av enkäten kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär bland annat att deltagande i studien är frivilligt. Min förhoppning är 

att Du med Dina erfarenheter och kompetenser vill bidra till ökad kunskap om förskolan 

genom att besvara enkäten.  

Det är bara jag som kommer att hantera det insamlade data, vilket kommer att bearbetas i det 

statistiska programmet SPSS. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och Dina 

svar kommer enbart att användas till uppsatsen, i enlighet med forskningsetiska principer. 

När jag är färdig med uppsatsen kommer Du att få ta del av det sammanställda resultatet. Om 

ni har några frågor eller funderingar är Du välkomna att kontakta mig eller min handledare 

Ingela Portfeldt för mer information.  

Tack för din medverkan!  

 

Alexandra Guseva 

alexandra.guseva@hotmail.com 

076-2684283 

 

Kursansvarig/Handledare: 

Ingela Portfeldt 

ingeport@kau.se 

 

 

 

 

 

mailto:alexandra.guseva@hotmail.com


72 
 

5,9 

11,8 
9,4 

12,9 
15,3 

44,7 

0-2  3-5  6-10  11-15 16-20 21- 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Antal år som pedagog 

Bilaga 3 
Redovisning av bakgrundsvariabler  
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Bilaga 4 

Resultat av Gabriels och Games-Howell post hoc tester: ålderssammansättningen och 

fysisk miljö 

Dependent 

Variable 

Post 

hoc test 

(I) ålders- 

sammansättning 

(J) ålders- 

sammansättning 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Synligt 

material 
Games- 

Howell 

åldersindelat 1-3 ,441 ,276 ,390 -,30 1,18 

3-5 -,220 ,196 ,679 -,75 ,31 

1-5 ,395 ,235 ,347 -,24 1,03 

1-3 åldersindelat -,441 ,276 ,390 -1,18 ,30 

3-5 -,661* ,228 ,033 -1,28 -,04 

1-5 -,046 ,262 ,998 -,75 ,66 

3-5 åldersindelat ,220 ,196 ,679 -,31 ,75 

1-3 ,661* ,228 ,033 ,04 1,28 

1-5 ,615* ,176 ,009 ,13 1,10 

1-5 åldersindelat -,395 ,235 ,347 -1,03 ,24 

1-3 ,046 ,262 ,998 -,66 ,75 

3-5 -,615* ,176 ,009 -1,10 -,13 

Tillgänglit 

material 
 

Gabriel åldersindelat 1-3 ,516 ,246 ,211 -,15 1,18 

3-5 -,321 ,244 ,712 -,98 ,34 

1-5 ,605 ,266 ,142 -,11 1,32 

1-3 åldersindelat -,516 ,246 ,211 -1,18 ,15 

3-5 -,837* ,238 ,004 -1,48 -,20 

1-5 ,090 ,261 1,000 -,61 ,79 

3-5 åldersindelat ,321 ,244 ,712 -,34 ,98 

1-3 ,837* ,238 ,004 ,20 1,48 

1-5 ,926* ,259 ,003 ,23 1,62 

1-5 åldersindelat -,605 ,266 ,142 -1,32 ,11 

1-3 -,090 ,261 1,000 -,79 ,61 

3-5 -,926* ,259 ,003 -1,62 -,23 

Miljö+ 

självständighet 

 

Gabriel åldersindelat 1-3 ,429 ,207 ,221 -,13 ,99 

3-5 -,113 ,205 ,994 -,66 ,44 

1-5 ,370 ,224 ,467 -,23 ,97 

1-3 åldersindelat -,429 ,207 ,221 -,99 ,13 

3-5 -,542* ,200 ,048 -1,08 ,00 

1-5 -,059 ,219 1,000 -,65 ,53 

3-5 åldersindelat ,113 ,205 ,994 -,44 ,66 

1-3 ,542* ,200 ,048 ,00 1,08 

1-5 ,483 ,217 ,157 -,10 1,07 
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1-5 åldersindelat -,370 ,224 ,467 -,97 ,23 

1-3 ,059 ,219 1,000 -,53 ,65 

3-5 -,483 ,217 ,157 -1,07 ,10 

Material+ 

samarbete 
 

Gabriel åldersindelat 1-3 ,511 ,208 ,091 -,05 1,07 

3-5 -,077 ,206 ,999 -,63 ,48 

1-5 ,322 ,225 ,628 -,28 ,93 

1-3 åldersindelat -,511 ,208 ,091 -1,07 ,05 

3-5 -,589* ,201 ,026 -1,13 -,05 

1-5 -,189 ,220 ,946 -,78 ,40 

3-5 åldersindelat ,077 ,206 ,999 -,48 ,63 

1-3 ,589* ,201 ,026 ,05 1,13 

1-5 ,400 ,218 ,348 -,19 ,99 

1-5 åldersindelat -,322 ,225 ,628 -,93 ,28 

1-3 ,189 ,220 ,946 -,40 ,78 

3-5 -,400 ,218 ,348 -,99 ,19 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 5 
Resultat av Gabriels och Games-Howell post hoc tester: barnantal och fysisk miljö 

Multiple Comparisons 

Dependent 

Variable 

Post hoc 

test 

(I) 

barnantal 

(J) 

barnantal 

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Synligt 
material 

Games-

Howell 

-14 15-17 ,009 ,382 1,000 -1,07 1,09 

18-20 -,415 ,332 ,611 -1,41 ,58 

21- -,750 ,325 ,159 -1,74 ,24 

15-17 -14 -,009 ,382 1,000 -1,09 1,07 

18-20 -,424 ,243 ,316 -1,08 ,23 

21- -,759
*
 ,232 ,015 -1,39 -,12 

18-20 -14 ,415 ,332 ,611 -,58 1,41 

15-17 ,424 ,243 ,316 -,23 1,08 

21- -,335 ,135 ,076 -,69 ,02 

21- -14 ,750 ,325 ,159 -,24 1,74 

15-17 ,759
*
 ,232 ,015 ,12 1,39 

18-20 ,335 ,135 ,076 -,02 ,69 

Tillgänglit 

material 
 

Games-

Howell 

-14 15-17 -,155 ,384 ,977 -1,22 ,91 

18-20 -,442 ,316 ,521 -1,37 ,49 

21- -1,050
*
 ,302 ,024 -1,97 -,13 

15-17 -14 ,155 ,384 ,977 -,91 1,22 

18-20 -,288 ,279 ,732 -1,04 ,47 

21- -,895
*
 ,263 ,011 -1,62 -,17 

18-20 -14 ,442 ,316 ,521 -,49 1,37 

15-17 ,288 ,279 ,732 -,47 1,04 

21- -,608
*
 ,148 ,001 -1,00 -,21 

21- -14 1,050
*
 ,302 ,024 ,13 1,97 

15-17 ,895
*
 ,263 ,011 ,17 1,62 

18-20 ,608
*
 ,148 ,001 ,21 1,00 

Varierat 
material 

Gabriel -14 15-17 ,109 ,267 ,999 -,60 ,81 

18-20 -,224 ,253 ,926 -,88 ,43 

21- -,500 ,271 ,326 -1,22 ,22 

15-17 -14 -,109 ,267 ,999 -,81 ,60 

18-20 -,333 ,193 ,410 -,85 ,18 

21- -,609
*
 ,216 ,036 -1,19 -,03 

18-20 -14 ,224 ,253 ,926 -,43 ,88 

15-17 ,333 ,193 ,410 -,18 ,85 

21- -,276 ,198 ,653 -,81 ,25 
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21- -14 ,500 ,271 ,326 -,22 1,22 

15-17 ,609
*
 ,216 ,036 ,03 1,19 

18-20 ,276 ,198 ,653 -,25 ,81 

Utmanande 

material 
 

Gabriel -14 15-17 -,100 ,266 ,999 -,80 ,60 

18-20 -,221 ,252 ,930 -,87 ,43 

21- -,650 ,270 ,095 -1,37 ,07 

15-17 -14 ,100 ,266 ,999 -,60 ,80 

18-20 -,121 ,192 ,988 -,64 ,39 

21- -,550 ,215 ,072 -1,13 ,03 

18-20 -14 ,221 ,252 ,930 -,43 ,87 

15-17 ,121 ,192 ,988 -,39 ,64 

21- -,429 ,198 ,173 -,96 ,10 

21- -14 ,650 ,270 ,095 -,07 1,37 

15-17 ,550 ,215 ,072 -,03 1,13 

18-20 ,429 ,198 ,173 -,10 ,96 

Miljö+självst

ändighet 
 

Gabriel -14 15-17 ,245 ,260 ,913 -,44 ,93 

18-20 -,073 ,246 1,000 -,71 ,56 

21- -,450 ,264 ,417 -1,15 ,25 

15-17 -14 -,245 ,260 ,913 -,93 ,44 

18-20 -,318 ,188 ,434 -,82 ,18 

21- -,695
*
 ,211 ,009 -1,26 -,13 

18-20 -14 ,073 ,246 1,000 -,56 ,71 

15-17 ,318 ,188 ,434 -,18 ,82 

21- -,377 ,193 ,272 -,89 ,14 

21- -14 ,450 ,264 ,417 -,25 1,15 

15-17 ,695
*
 ,211 ,009 ,13 1,26 

18-20 ,377 ,193 ,272 -,14 ,89 

Material+sama
rbete 

Gabriel -14 15-17 ,091 ,264 1,000 -,61 ,79 

18-20 -,242 ,250 ,892 -,89 ,40 

21- -,550 ,268 ,217 -1,26 ,16 

15-17 -14 -,091 ,264 1,000 -,79 ,61 

18-20 -,333 ,191 ,397 -,84 ,18 

21- -,641
*
 ,214 ,021 -1,22 -,06 

18-20 -14 ,242 ,250 ,892 -,40 ,89 

15-17 ,333 ,191 ,397 -,18 ,84 

21- -,308 ,196 ,522 -,83 ,22 

21- -14 ,550 ,268 ,217 -,16 1,26 

15-17 ,641
*
 ,214 ,021 ,06 1,22 

18-20 ,308 ,196 ,522 -,22 ,83 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Bilaga 6 

 

Resultat av ANOVA: ålderssammansättning+verksamhetens utfromning 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

balanserad verksamhet 2,172 3 81 ,098 

storgruppsdominans 1,149 3 81 ,335 

smågruppsdominans 1,517 3 81 ,216 

rutinstyrd verksamhet ,704 3 81 ,552 

fria leken dominerar 1,837 3 81 ,147 

Signifikansnivå 0,05 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

balanserad verksamhet Between Groups 104,287 3 34,762 1,905 ,135 

Within Groups 1478,466 81 18,253   

Total 1582,753 84    

storgruppsdominans Between Groups 27,733 3 9,244 1,096 ,356 

Within Groups 683,020 81 8,432   

Total 710,753 84    

smågruppsdominans Between Groups 3,158 3 1,053 ,104 ,957 

Within Groups 818,065 81 10,100   

Total 821,224 84    

rutinstyrd verksamhet Between Groups 14,894 3 4,965 ,706 ,551 

Within Groups 569,459 81 7,030   

Total 584,353 84    

fria leken dominerar Between Groups ,976 3 ,325 ,551 ,649 

Within Groups 47,777 81 ,590   

Total 48,753 84    

Signifikansnivå 0,05 
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Resultat av ANOVA: barnantal+verksamhetens utformning 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

balanserad verksamhet 4,034 3 81 ,010 

storgruppsdominans ,974 3 81 ,409 

smågruppsdominans 1,368 3 81 ,259 

rutinstyrd verksamhet 2,861 3 81 ,042 

fria leken dominerar ,387 3 81 ,763 

Signifikansnivå 0,05 

 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

balanserad verksamhet Welch 1,996 3 33,332 ,133 

Brown-Forsythe 2,348 3 44,027 ,086 

rutinstyrd verksamhet Welch ,947 3 31,905 ,430 

Brown-Forsythe ,596 3 52,143 ,620 

a. Asymptotically F distributed. 

Signifikansnivå 0,05 

 

 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

balanserad verksamhet Between Groups 119,701 3 39,900 2,209 ,093 

Within Groups 1463,052 81 18,062   

Total 1582,753 84    

storgruppsdominans Between Groups 9,653 3 3,218 ,372 ,774 

Within Groups 701,100 81 8,656   

Total 710,753 84    

smågruppsdominans Between Groups 32,058 3 10,686 1,097 ,355 

Within Groups 789,165 81 9,743   

Total 821,224 84    

rutinstyrd verksamhet Between Groups 12,424 3 4,141 ,587 ,626 

Within Groups 571,929 81 7,061   

Total 584,353 84    

fria leken dominerar Between Groups ,603 3 ,201 ,338 ,798 

Within Groups 48,150 81 ,594   

Total 48,753 84    

Signifikansnivå 0,05 


